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الرحيمالرحمن اف بم 

الثانيةالطيعة مقدمة 

سلإق بالهداية عته محل أهل وخص العال، حمح برحمته عم الذي ف الخمد 
والثداد.الهدئ طريق موصح ورسوله عبده محمد عق الله وصق الرشاد، 

بطبععمرء، ق وأمد تعال الله حفغله الاجاJ، حمعة اليد تقفل ففد وبعد؛ 
إقا'ب، الكنوريمل والعبياء، العلم دور إق وأهداء أعوام، ستة فل الكتابج هذا 

منأقفل أجد فلم طبعه، بإعادة الإسلامي تراثنا عق الغتورون عئ وألح همين، 
وتوزيعه.الكتاب، هد.ا يالرياصرلتشر الرشد مكتبه 

افه.هدانا أن لولا لنهتدي كننا وما لهذا هدائ الذي ينه فالحمد 

الصامنصالح حاتم — ٥١٤٣١ذوالقعدة ٢ ١ 
بغداد)خماىالله(«آ؛ه  ١٠الأول تثرين  ٢٩



اهرآداسلمض

ارحمالرحمن اف يم 

اكوْة

المريالن؛_لي حلقه أشرف عل والنلأم والصلاة العالنن رب ض المد 
الأس.

الوجوهلكتابت النحح ا^درل عك يالوقوف النمس أمض يت فقد وبعد 
منبصورة فإذا تع،في، اش فونقتي اليلخي، صليإن بن لمقاتل القرإن، ق والفدتر 
حمةمركز إك يرجع عليها حصول ق الغفل كل والفضل يدي، ينز امم،'ب 

بدنأ.والارارث< لالثقا'فة 
تعالالاه حفثله الماجد، الثتدحمعة ولؤئسه أحسته، الدي ا،لركز لهذا والوفاء 

محرالذي الثجية، الكرم الخلق، الثؤح القالب، الطئ_، الرجل عمره، ق وأمد 
العلملحيمة الكتي،، ونمانس الخءلوءلمأث، التثقثرعن ق حاله، وأتعب، مجاثه 

حير.كل وللمركز راجيآله إليه، هدية هداالكتاب أقدم والعياء، 
الئصثر.ليعم ا-لوك نعم إنه أنعم، مجا عك غ والحمد 

الضامنصاني حاتم الدكتور الأستاذ م ١٤٢٦الثاق بح ر٨ 
افه(رحاها يا تزف الش بغداد 'اام 'ا"اماصْ*



را}تخ1ادر^^^^سامجربم 

اهف

أهملأممن البمئي أبوالحسن الخرا'ائ الأزلي يثير بن نليإل بن •تقايل 
إكهماي ثم بما، فءذث بغداد ودخل المرة، إق انقل بلخ، من اصاله المرين، 

•، *—أ١  ١٥٠ست حا ثنوق المرة 

النٌني■الرمحب ويطرمل ى، *امحب لكم• ل-؛وص النول )١( 
r\n'/U^،^_-

-انرغالكٍير؛/أ/،ا.
-ابرحراكديلأ/ا/أْم•

-ادمرح؛نممإا.
.٢٢٧-امرست 

•٣٧١رالروين لضما• ا— 

١٠ ٦ ٠ / ١٣أاد اييخءغالت~ 
^.00-ويتص0إ

.٤٢٠ أ/ الإّلأم -
-س؛داءلأماكلأ.ي/ا'و
.lUo/Y»L_|،j_-

.١٧٣/٤-مزانالأصاو.او 
• ٤٧٦اكيلأس يب م— 
• ٤٣/٤أاليباكهذ*يب ء— 
ءلأٍةمالسهبامالممْ..— 
تاتامرينسيآ/*مم.د— 
■٢ ٠ ري للادص اشرين لقات *— 

.T٢٧/١ب٠JJ-ئاjراتا
/U،_-٢٨١.

-سبمإااركنأا/يام.

-م.ة)الآشأا.واسمار(.
•التران( من آية ايماه )تميو و،ة ث— 



اسلماهمآق ض

مؤيفاص:

القرآن. AjL_؛؛أضان وجاء الشاحات، الايات ( ١ 
واللتات.الأمام ٢( 
يغدادبجاممة دكتوراه الة رمحومي القرآزت من آية الخمإتة تفسآر ٣( 

الدوري.الدين صلاح نشأة للطالب ، ٢١٩٩٩بإشرافنا 
مليإف.بن تمرمقاتل بعنوازت طح ١^^• الممبر ٤( 
والتأخر.التقديم ٥( 
القرآن.j الجوابان ٦( 
القدرية؟عك الرد ٧( 
القراءات.٨( 
والترح.الناسخ ٩( 
التفر.نوادر ( ١٠
هاوا.وهوكتابنا القرآن! ل والنظاتر الوجوه ( ١١



ءْت^^ءءءءء^ء:ع^ءءءء^ءًًءمج»بممحسمامح

اهتاب

ءبي كا اكرآن، والظائرق الوجوه النح1بت اصم 
فيُواصع*سدثرت واحدة، الكلمة تكون أن والءلا^رت الوجوه ومس 

فلغ-ظ■^، ١١غي مص مكان وأييديكل واحدة، واحدوحركة لفثل عك الترأن 
*-دالآخ-ر الومع ي الذكورة الكلمة تئليرللمثل موضع ي دوت كلمة كل 

مكلمةبمسمرمسالأ>ئصكث•
اسموالوجو٠ت للألفاءل، ام ال؛لام: إذن 

يداي وصل محاب أندم ملٍإن ين لقاتل واثلاأر الوجوه ومماب 
الوصوع•

دآخر*اأولهاسة)الهدئ(، وم؛ةلنقلة4 وبض طآ ط\ ويضم 
•لفقلة)فوق( 

ابء•مص،إدرتربالآكاظيحبحمدف 
مذْوءن ، ١^٠٣٠٤محيا ق ألفوا ١^^٠ نحاتل.ذهلأصمح ىاب وئن 

الزسي•الملل و؛ق عك الؤلفات 
الت-وفاموض، بن لهارون الكريم؛ المران ل الر والفJلوجوه ا- 

سم'لأ\ى

—٠٢* ٠ صة النوق سلام، بن لءأءءن ت لمارق ا- 
•٠٠٣٢ سة النوق الترمدي، للمهكيم ظاثرالمآن؛ ميل حت- 
ى ٤٣٠سة يعد النوق للحيري، القرآن؛ حو. و~ 

سمتي،كواضاقوقضي؛م

اكوقالجوزي لأبن ا'تر: والئفلالوجوه ءا_م الثوانلرق الأمن زمة ت- 
مةم>ههم



اسكماممرآى هي 

المصري،العإد لابن والظايرت والأشباه الوجوم معنئ ل السرائر شف، ك~ 
,J،AAUمنة التوق 

الأشباهئ) ا،لوموم النشور الكتاب وهو إليه، نشير أن لأبد مهم أمر وثمة 
ابالكتمد أريد ولا سنيان، بن مقاتل إق المنسوب الكريم(، القرآن ق والنذلائر 

إقالإشارة مجن لأبد ولكن ممدُت،، هذا إك ما وأوهام، نقص من فه مجا وبيان 
مجاياق؛

باهفالأشريدركه، وهوحطا والنذلائر(، )الأشباه الكتاب الناثر سنئ ١( 
)الوجوهت وآخره عنوانه، ق جاء كيا اب الكتم واسالنظائر، هي 

والنظائر(.
]حرف[وجوه من أبونصر ألف، مما (ت )ص٩Aاثاكتاب أول ق جاء ٢( 

استخرج.مما صلهان بن مقاتل عن الكريم القرآن 
يه.أوتعريف، هاوا نمر لأب توصيح عك رأعم الخاشية• ق الناشر قال 

المصريالفقاعي شاكر محمدبن بن هومطروح أبونصر أفول: 
ولسان، ١  ٢٦/ الاعتدال؛ مجيزان ت )ينظر —. ٥٢٧١سنة بالإسمكتدرية المتوق 
(٤٩/٦٠اليزان

عنهارون بن عبداض عن والنظائر الوجوه كتاب هوراوي هذا نمر وأبو 
.٢١ ٩٨٨عام حققنا٥ الذي وهو أبيه، 

كتابأصر ق موجودة وهي والنظائر، الأشباه مجن سقطت، ألفاظ ثمة ٣( 
وهي!اليوم، ننشره الن،ي والنفنائر الوجوه 

الخيرالخزي 
الخيانةباءوا 

الناسالرحمة 
كت_إالفرقان 



ًدث<
الفتنة فلولا

عدوان لخا

الاعتداء حنآ

فرض قانتون
العفو !ام

الطهور ف

إذ شقاق

ش وجهة
أنشأ الخوف

الصلاة

وثمةأبونمر، رواه الذي المحاب من انمة نخة عك اعتمد ٤( 
وكلتاعلها، لريئف باسانول مراي ثابا طوب ق أحرئ نسخة 

وحدثمومحن، بن لهارون والنظائر الوجوه كتاب تشبهان النختثن 
الألفاظوهذه طو-ة، لفظة وعشرون أرع فيها أوراق مغرط فيهإ 

هارون.كتاب ل برمتها موجودة 
كتابيمثل لا النشور والنفل-اتر الأشباه أذ إق هذا كل من نخلص ٥( 

ا.١ هاروزأ كتاب من ناقصة نسخة وهو مقاتل، 
الأنة:الأمور أيضآإك الإثارة ولابدمن 

تفسيرّراوي• ه وعونفميب، بن الهاذ>يل أبوصالح هذ.ا كتابنا روئ ~ ١ 
آية.الخمسإتة ثر وتفمقاتل، 

ومعتركالإتقان، كتابيه: ق ليوطي وا البرهان، ق الزركثي ذكر ٢- 
)لامجرفوعأ: حديثآ كتابه صدر ق ذكر ماليهان بن مقاتل أن الأثران، 

)ا(طر:بتسإلضراصأ-



——-_ءٍصاسيعاهمرن م

والحديثوجوهآممرة(، للقرآن يرئ حى الفقه فقيهآكل ارحل يكون 
نسختا.أول ق موجود 

والنظائر.الأساء ق ترسه عن ثنتلف نسختنا ق الألفاظ ترتب ٣" 
مقاتل.إل تختنا به نصحة يوكي. كله هدا 

اهتاب:مخطؤطة 

فالكثم يالجاّع الوظية عيرة مجكتية ا تمنحتثفل فريدة ة نفيخة ن
،٤١٠٨ا رقمهيدبا والتراث للثقافة الماجد حمعة مركز ق صورة ومنها السعودية، 

الكتاب،.تحقيق ي اعتمديثج وعليها 
اليمشقي،محمود بن عث،ان بن عبدارحمن ناسخها واسم النسخ، بخط كتبت، 

خةالنحواثي وعك تمبر، بخط الكلام دوران عليها التي الألفاظ وكبت، 
أحرئنسخة عك مقابلة والنسخة المخ، عند ] aifjiما واستدراكايت، تصأبحارت،، 

)خ(لأبالحرفخ اثّخ لها رمز 
سطرآ. ٢٧صفحة كل j ورقة،  ٤٣عددأوراقها 

ه—.٥٤٦ستة نسخها وتاريح 
ثملت،؛القاديمة، المسحة هده مجن واحدة ورقة سقوط عليه يوسفإ ومما 

ونحوو)الظلم(، و)الفلااين(، ورالظلإرت،(، والنور(، )الظالءاتا مجن الثاق الوجه 
والنظائرارجوه محلوطة؛ من الواد هل.ه ألحقت، وقل )الملطان(، لفغلة مجن معيرين 

الوجوهكتاب، ومن ّلي،ان، بن مقاتل عن القرآن حرف، وجوه أبونمرمجن الق، مما 
قوبنبثن حاء ما وكل مقاتل، كتاب، عك اعتمد ١^ مجومجئ، بن لهارون والذلائر 
ذلك■إك محلرنئر الكتب، هذه من فهوزيادة ء ] مربمن 

والأ"؛مةالأوك رللمفحت؛ن العنوان صورألممحة هده بتثرتنا ألحقنا وقل 
مراي•قابا *لوب خلوطة من وكذا الأصل، مجن 
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>ارلإِمحل(إلهسمذت صهمأة



سيسسق:

الم

^محوصءة
ِ■

هميسيظ؛ه.
^نارهي̂ .

ج؛.ءآبمئي.سلأمنم 

ءو
ُ}إن2إأرسالؤيمحْ محئرلت مبل همءم 

نسلما ب0 



ءءئئبم^=^^^==^==ء=^^==^=^=====^^=امحجءبمواساض

و،ححم:هصحم
سس؛صأكضه

إزهةةلآأمحمح%

أمحللمحئسص سة 



mmr
rat^؛

'm

•٠ر. 



مجاصج-محمميممصةّرٍ
اقتنزبزثءا'رمحااكاوضرسومْمف 

ببو؛ميئإآيِمما شّإمانح 
^ااشمكلآثكأ!فيافط

تى^ناساوممبيش
طالسدع_لمبجان

حرضم؛لوامإبىِلأإكإحصاليره 
^ناءوظ^بية
ااصرط٠انمحطمح

َإى
م-ا،حماط^^إيوصسمنىط 

ُمحَ؛سُئسمدءاسسم'
صمحاٌنءْطؤةشلإضطى



اسميعاثقرآن قي 

^^يلإ؛اج|
قكجبماجمٍ^جأر. '٠■

ٌظؤلححبكقمحبملمحسمةين 
ش)ةا,و؛طي





ء^^ءءء^^:ء^ءء^:ءءء^^^^^^^ءءءءءءء=ءءح^ع^^اممص امحاد ض

الرحمالرحمن اض بم 

الأساله لا 

أببن ومار سلي،ان، بن مقاتل عن ،، حيب١١بن اقديل صالح أبو خدث 
عياشل٣،،بن عن وأبوتحثررى، ملي،ان، بن مقاتل عن أمحه، عن عامر، 

فمهأاوجل يكول )لا ناورأ،: وسلم، عليه اش صك المذ، إك يرفعه نقاتل، عن 
كثبمرة(.وجومأ للقرآن يرئ حش الفمه كل 

امني

وجهآرْ،تعثر سعه عك اتدئ قالمقاتل؛ 
البيان؛يعني اقلئ منها؛ فوجت 
نمدأنكك هم تن ندى خمخ ^^1، القرة؛ سورة ل عزوجل، نوله، وذلك 

أكبمثيم)ه(.
١(.٠ ٠ ه) ؤأوثيندِلأذين الأعراف؛ و وقوله 

(.١U<\-UA/ ٤ بمتداد ١ى)تاريخ ٩ • سة يعد ت: الث'داق، )١( 
الأمل:وق ١(. ١ ٩ Y/ الاممدال وسنان ،  ٤٣٥; ٢٨الكال )مدبب اليخي. مد بن ,مدان )٢( 

نمي•ابن 
تقديموحدث (. ١ ٦ ٢ / ١ التهذيب ونمذيب ، ٢ ٤ ١ / ١ الاعتدال )ميزان ،٧ ١ ٨ ١ ت الخممي، )٣( 

الصواب،أثيتتا وتد العبارة، ق واخبر 
الأقرانوذه ، ١ ٢ ١ T/ القرآن ظوم ز ان والإتق، ١ • ٣ / ١ القرآن ثوم j البرعان يظر: )٤( 

.0YU/Yالضن 1دة وإتحافال، ٥١٥ا/

والوجوه(، ١ القرآن)٩ ظاتر وتحميل (، ٩٦)والت۵اريفح (، ٢١يرون)والن3لاتر الوجوه يتغلر: )٥( 
داطان)أ/م-م(،ونزئالأمن)هآ1(،ومم،0،ولاللأي ائر والظ

رائر)!؟(.ال



وانتقلاتر—^ء^^اثوجومح 

لهم•ف)ئتئ< ت يعني (، ١  ٢٨ي)ؤ طه: وو 
محانأبنربمم••،يعني• ب هدىنننحم وفيلقان)ه(؛ؤ

لهم.شا يعني: ١(، ب)فصلت:؟ تأماثمدههت؛مم ١،:ؤ حموق 
ان:م(.ه)الإوألكيل انرأا;ؤإناستث الإنعك أئ هل وق: 

الإسلام:دين يعني اتدئ: الثاني: والوجه 

وهومتقيا، دينآ يعني: (، ٦٧)ه نتمم هدى ؤ الحج: ق تعاق قوله 
الإسلام.

افدين يعني: (، ١ ٢ )٠ ه يوآلهدئ أقم هدى القرة:ؤإى ق قوله ومثاله 
هوالدين.الإسلام 

اشدين إف يٌثي■ ه)٣٧،• أثب هدى آلهنئ ئزإة ؤ عمران: أل ق قوله ومجنل 
الدين.هو الإسلام 

افدين إذ يل يعني: (• ه)٠١٧^١^٥ أثه نئى الأنعام:ؤض وق 
هوالدين.الإسلام 

ممر.ونحو0 

الإيان:اتدئ: الثالت،: الوجه 

إيإنآ.(، ١٣)ه هدى الكهف:ؤوزذظن سورة ق تعاق قوله فدلك 
يعني:(، ]هرى[ه)٦٧آهتدؤأ ١^^^ أثم ؤيزد ؤ مريم• سورة ول 

الإي،ان•ت يعني (، ^)٢٣صن.نقؤشأمحئ سأ؛ وو "" 
١((. ٥٧والأمان)ا/٩(، ١ القراء)١/ حمال )بمفلر: فمالت. سورة )١( 

القراء)ا/مآه((.ان)يفلر:حمال )■ا(،ررةالإن



يض:٤(، ^)٩ لثهثدون إظأ عندق عهد ث ثغش تا أنغ ؤ الزخرف: وق 
■إؤ*خ0.

.، ١ ممرأ ونحوه 

يعنيه، تنذر أنت النعي: ل قوله داعيأ. يعتي هدك!(؛ الرابع؛ الوجه 
يدعوهم.داعيآ يعني: رص، ؤرل؛لإ،منحهاثه وملم، عليه الله صك المحي، 

هأمم همتتح ق :ندى آلهم؟اث ندا إة ؤ إّرابلرآا• بني ق ومثله 
يدعو.يعني؛ رالإمراء:ه(، 

مادعومحم.يعني: (، ٢٣ه)الصاذات:ؤةنديمإلصرطي؛إ ي وقوله 
هنمتقم لإدئإقخط ؤوإُك ءسقرم: حم ي: عزوجل، قوله، ومجئل 

تدعو.(،يعني: ٥٢)الثورئ: 
يدعو.يعني: ٣(، ٠ ه) ثثيةا.؛ائآلكي نماثديي الأحقاف:ؤممي.هالما ق وقوله 

ممر.ونحوه 

معرفة.يعنى هدئ: الخامس: الوجه 

•الطريق يعرفون يعني: (، ١ هرذ هم:ث-ندوذا رافنم وعثثؤ ؤ النحل: j( قوله 
عرف.يعني: (، )٢٨ب يماهتد.مح( ؤنسوابوءاسقلمحءا طه: وق 

يعني:(، ه)١٣;نثدمف كلهم نثلأ ذجا-جا ؤ الأيياء: ل ونْلرها 
الطرغا•يعرفون 

يعني:(، ٤١)ه حنديف لا ةؤنمر((ص أز أبندكآ النمل:ؤظز ق وكقوله 

مذملمخن*الأصل؛ وق ٢(، )٢ لهارون والظاتر الوحو0 من ( ١ ) 
^^م:حمالماء)ا/اه(،والإممان)ا/يها((.

٩٠(( ١ / القراء)١ حمال )ينفلر؛ الشورئ. صورة )٣( 



ٍامجوءيا|تخلاذرًؤجً

لعلكمت يعني 

يض:ئنخ'ومحآ.

يعرفون.لا الذين من تكون أم النريز أنحرف 
دهتدوزك^؛٠^٢ ثثأد ؤ الزخرف: وف 

الطرق.تعرفون 

ونحو0كشر.

رسلاوكتأ:يعني _؛؛،• /  ١٢/ اتثدرست ام،ءم 
إئدى ١^^^^ظظبق ل عروجل، نوله، 

•وكتأ رنلأ يعني؛ ١(،  ٢٣ه)_Si تى يأنمتحكم طه:ؤءإما ق ونذدئها 
اد.الثث-يعني هيهات السابع؛ الوجه 
٦(،)الفاتحة؛ ه آكشم آيتل أني، الكتابلا،:ؤ أم ق عزوحل، قوله، 

وعني:أنش1.نا.
الطرس•يرثدف من يعني؛ (، ١ ٠ ه) طه;ؤآوأحدءزآهمئثيى ق وكقوله 
(،٢٢ه)آلكنجل موآء يهدبنا آن لفت■ عش ؤ القصص: ل عزوجل، وقوله، 

يرشدق.يعص: 

أرثدنا.(،بمي: ٢٢)ب ثتبي؛تييل وفيص:ؤثأندمال 
كثتو•ونحوم 

وسلم:عليه اممه صل محمل.، أمجر يعني هدئ• الثامن• الوجه 
(،١  ٥٩^)س ألإقت آص ^١٧^ اوقرة[:ؤ ق فوله ]_ 

مجرنل•ض أيه وسلم، عليه اطه صل محمد، أمجر يعني 
مابمد ين عإ؛؛أديرءر أييدمأ إزأفييى ؤ وسلم؛ عليه افه محك محمل.، محورة ول 

رسوو•ض أثه وسلم، عليه افه صل محمد، أمجر يعني؛ ٢(، )٥ ب ثير،لهثألثدرت 

،٥٢والإتقان)ا/ (، ٨٦القراء)ا/ حمال )بللر; الفائ. ّورة )١( 



أمربمي (، ٣٢ه)صد: آلص أبمأ:ؤزثآؤاأؤود ومها 
مرمل-ض أنه وسلم، عليه الله صل صد، 

القرآن.يعتي هدئ: الثاسع: الوجه 
ر؛؟(،؛عنيته دماجآقاسأنشث؟إل■آءم'٦^٥ ءولهفيبنيإمراتيل:ؤ 

ثيء.كل بيان فيه القرآن، 
مثله.( ٥٥الكهف)وق 

•متنربم(سة.ه)مأ(،ضتمآن وق 
التوراة.بمي هدئ: العاهر: الوجه 

ملكاهو؟تكم الكئت، محؤمى وءاثينا ؤ إسرائيل: بني ق قوله 
)الإمراء:آ(،بميالأوراة؛

نبمتكت^L^.، مر،نيين ف، ثكن ؛؛! ١٥مّىآلخبكب ءاثثا وبمد ؤ السجدة: وق 
ئثتم،ه)مآ(.

أبمأ.التوراة )غافر:مه(،؛عني: ه ءابنام؛ءاألهنئ ؤلئذ ا،لومزأ١ا:ؤ حم ول 
الأسرجاع.بمي هدئ• مشر: الحادي الوجه 

هموئمحثة رنؤم نن صيوق جؤ أولتك، ؤ القرْت ي قوله فدلي 
الأسربع.متدول.'ه)يهل(،مني:

اشمن أب تعلم الصبة 3، ض'• ه، أش يزين وش ؤ التغابزت ل نغلرها 
للأّارحاع.١(: )١ ه تعاك،ؤتأ،وثثه> 

الحجة.بمي اتدئ؛ الئاذىعشر: الوجه 
إكق، ءئامحمحقم مئرإث،ألخكا إك القرْإ ل ]فولهء ندلش 

القراء)ا/ا\<(،والإممان)ا/م\ه\:)يفلر:ءال غانر. :ا(ّورة 



وارنْلأذر

الحجة•ت يعني ٢(،  ٥٨ه)يمىمأ\صي؛و 
المله:ؤثأقث !ق ه،\شٍد _ 1ّاةا-ةج براءةرا(;ؤأثم ي نقلاها 

الحجة•إك ه:،-م لا يحني؛ (، ١ ٩ )الخوبة: ب ?0 م؛أض0 غزى 
الملالةثن ت؛عنيء• ^)٥(• ه ألْليثبمآ ا.يمعة:ؤوأئلأ.مدى(ليرم ق وماو 

٥٩،^!•

ذلككثر.ونحو 

التوحيد.يعني اقدئت عشر؛ الثالث الوجه 

ضألبمدئ رثه' وثل ص هن ؤ براءة: و عزوجز، قوله، 
التوحيدوالإسلام.^)٣٣(،؛عش: ألي 

التوحيد.يعني؛ (، ٥٧)ه مثك القصص:ؤإنأقآفتدئ ل وقوله 
(،٢٨)ي آدلإ ض الثيئ ثثه، كثي أدت هن ؤ القح: j وكقوله 

التوحيد.يض: 

الثو"مل■•يض،• ه)بم(، ^ةدرتهإثدئوديآلإ وقالصف:ؤ
سة.يعني هدئ؛ عشر؛ الرابع الوجه 

أرن1ؤؤائ ؤ وسلم؛ عليه اممه صل لكل، الأنعام، ق عزوحل، قوله، فدلك 
اةتد0االتوحيد ق بثئهم الأنبياء، يعني؛ (، ٩٠ه) أئثده نهاتّلإأ أس هدى 

ءايمحمءق نإقا أثؤ ءق ؛١؛؛؛!^ ن1ثن؟ آب/ؤإنا / الزخرف؛ سورة ق وقوله 
اصر•ق يمم سون بمي؛ (، ٢٢)

لابملح.لاحدي؛ عشر؛ الخامس الوجه 

بمي،•(، ٥ ٢ ه) ٣^؛ ي؛إدئةو ال1.لأم؛ؤوأنمح عليه يوسف، ق قوله فيلق، 

اآ((•واورها)؛،)ا/هأ"(، ٩ • / القراء)١ ■همأال )يظر: التوبة. صورة )١( 



——ٍ^-ءء=ء—=^————؛—حه؛هٍ،^IIالقرآن ض

الزناة.عمل يصلح لا 
الإلهام.يعني ■ الهدئ عشر؛ السائس الوجه 

ه1ر حلمه الذواب،ؤ من يعي؛ ه سع أعطى ١^؛;؛، ؤ طه؛ ي قوله فذلك 
يأقكتث ألهمه ثم يعني؛ (، ٥ * ) ه ?Q؟ ئأ ؤ له، ملح التي صورته يعي 

ومرعاه.معينته 

هملئ ؤ حق، يعي؛ ثإلك،قره، الأعقرا،ثؤ ربك اسم سح ي؛ وكقوله 
وتأتيه.يأتيها كيف فألهم يعي• )الأعزإ(؛'ُآ(، 

تينا.يعنى هدنا؛ عشر؛ السابع الوجه 

؛ليك.]يعني[: ١(،  ٥٦^)يالأءراف؛ؤإنأئنمقف قوله فدلك 
اتممو

،:أوجه١٢أربعة عك 
والإنكارله.اش،عزوحل، الكفربتوحطو الأوال؛ 

الئذزم م أم شننوآث آمح!يكَكثردأ القرة؛^إة ل قوله فدلك 
تعاق.ايثه بتوحيد كفروا الذين يعني؛ ، ه)٦( أؤ؟ يوينون 

تدِفيعن ؤبمدمأ َقثإأ ألبي إن وسلم؛ؤ عليه اف محل محمد، سورة ق وكقوله 
افه.بتوحيد كفروا الذين يعّي• (، ه)٢٣أس 

ممر.ونحو0 

)ا(سورةالأعك.
والوحو0(، ٢٤٧)القرآن ووجوه (، ١٠٤)واكصارف (، ٢٥)لهارون والظار الوجوه يظرت )٢( 

٥(. ١٥)الأعئن ونزهة (، ١٨٧)أ/ والظإرسسل 



راثنئلاترًًؤتئ،ً^ً^^^^^^^^ً^ء^^ءء^^^^ء^:ءٍء^^^ءءء^^^ءع^؛ءءءامجءه 

الخحودتكمر يعي الئائي• الوجه 
(،ه)٩٨ءكأروامس اوقرة:ؤظنا.ه\»ذمق{تئؤ\ ق عزوجل، توله، فدلك 

يعرفونه.وهم 

الكب•نلة بمممحدث'هضت ءاديث4مأيج؛، وفيها 
.( ١ ٤ ٦ ) ه بملتون. وبمأ أدس قكئتون ين4؛إ ربمأ محه، أناءئم بميمحذ ^٠، 

الءثم أئميم حيمئا أق؛ذا ؤ التوراةت ل معهم لنت وملم، عليه الله صلا 
ثقمزنه0آ(لأنممممروابمدب

دشّيلآ الو آنتفغ ي ١لتث٠تي جج أش وهوعز ؤ عمران: آو ل وكقوله 
فلمالأديان، وأهل امماب أهل من الحرام البيت إق بالحج كفر مجن بمي: َةثنه 

عنيعي: ،، ٩٧ه)عيرئنقن ي أقه ؤلإ0 به، فجحد واجب الحج بأذ يقر 
وضرهم.الكتاب أهل 

بالنعمة:الكفر اثئالث: امحم 

(،١٥٢)ب قكمحن ولأ القرة:ؤوأنمئزوألي مخ،في 
_*~^؛،•يعي• 

أشثنتلف الوصئ:ؤوثك الشعراء، ق فرعون عن حكايه تعاق افه وكقول 
صغثرأحئذرتاْ لعمي، يُيت (، ١٩^). آثلهى يث نأنت ست 

إليه.وأحسن 

(،٤٠ه)أكر النلأم:ؤصق عيه سلي،انلا،، مورة ق وكقوله 
النعمة.ممر يعش' 

والإمانرا/بها((.القراء)ا/اآ(، حمال اكل.رم: امررة 



ًًئًً■اسلم اممرآن ض

النعمة،يعنى؛  إؤه ف أنآئم ^jiتؤآلك«ه ق وكقوله 
(.١٢^)راأثتعبمحميّد غؤ 

ممر.ونحوم 

الراءة.يعض: الرابع؛ الوجه 
[lUJii ]، أطاعه:لن اف، نمه إبليس، قول حكيش إبراميم، ق تعاك اض نون
ت؛رأت،.يعني؛ (، ٢٢^)مز ين ذآ يقمتئ ^^، 

بمتئهًظميكئز آكعؤ برر ئر ؤ الخك-وت>؛ ق عزوحل، ونوله 

؛(،يعني:ب)انمحنة؛ ء خمآمكريا ثن سيرن 
ونحوهممر.شرأنامنكم. 

اشى
%ح\دجى.•

الإنرالئباق،عروجل،يعدنبهغثره•الشرك؛ ١^*،الأيل؛ 
اليقول؛ (، شبما^)٦٣ؤدء ئنيم_ا وي ؤ التاء؛ ق عروجل، نوله، فذ.لك 

غيره.شيثآ به تعدلوا 
مره.به يعدل يمينن (، ١ ١ ٦ ٤، ه)٨ ^،^٠ ازآقأيضأ؛ؤ وفيها 
منيعني (، ه)٢٧ءثهآثجثه أس حرم سد دنيكّإش عن الماتدة؛ؤإفث» ق وقال 

ايةإذاءات>.عليه اف ء قفل به ضرْ يعدل 

١((. ٥٨/ )١ والإتئان (،  ٩٢/ )١ ٠ الترا حمال )يطر: المس. سورة رمي )١( 
وكشف(، ٣٧ر١ الأمن ونزئ (، ٤ ٥ ٥ / وللدامغاق)١ (، ٢٧والطاترياررن)الوجوء يطر: )٢( 

(.١٦٢القرآنة)^،الألفاظ وجوءساف ديان (، ٣٥٢راتر)ال





اسمرالقُآن في 

وسطآ.يعني• سواء، الثاني؛ الوجه 
الحم.وسط يعتي؛ ( ٥ ٥ ) ?ؤآه سوفيا.لثمي ؤ، ؤ والصافات! ق قوله فدلك 
يعني:(. ٤٧^). للجمو تى إق فاغتؤه ؤ الدخاj؛ ق نظرها 

الجحيم.وط 
أنرأنيتآتيعنى، تواء، الثالث؛ الوجه 

ثرعأ!يعني! سواء، النابع؛ الوجه 
،٨( ه)٩ سنآء ذعف0 'هروأ قكمونَك-ا ؤ وهو؟ ؤ التاء؛ سورة ق قوله فذلك 

سواء.قرعأ الكفر ق والكنار تكونون يعني؛ 
هم• بمي، مكة، أهل بمي؛ (• ٢٠ه) ثاوؤ فيه آلعتغن، سؤإء ؤ الحج؛ ل وقوله 
سواء.شرعآ فيه وغيوهم 

ئهنِذهملا=قئ، ما دتيمحأيآدىيربهرؤ التحل؛ؤتاآدرنت j وقوله 
شرعأ.يعني؛ ٧(، ١ ه) سنآء 

ننؤ العيد. يعني؛ ه، حثثإلإ ٠^؛^، ثا من ذلإ ٠>، ؤ الزوم؛ ل وكقوله 
وهم.أنتم رعا ث بمي؛ (، ٢٨^)سناء فيه هأمن ردبمنح=ظم فيما ش=طة' 

يصدأ.يعنى؛ سواء، الخامس؛ الوجه 

عنيعني ه)٧٧(، ئآ ١^^ ثزآء ص ا،لاىلة؛ؤنصثلوأ ي قوله فدلك 
قصدالتييل،

يعني؛(، ٢٢).ه ألكثبي، ّوت اسصأؤعلجأ0ئةيتي ي وقوله 
السيل.صو 

يعنى؛١(، )المتحنة؛ ه ?Q؟ أشل سوآء صل ممد ؤ الودة؛ ق وقوله 



•اليسل ق^^اد 

ثراءته.نمير يعشت صواء، الثدست ام،ءه 

محرآم ءأذدند4م عيهتّ نوآث ؤ القرة؛ ق قوله فدلك 
لايومنون.سواء، يهوعليهم الكمارأمإرتذر٠م أندرت 

رأر ءؤورعثإ ءأيم محبموإء ياّين؛ؤ ق وكقوله 
تلربمم•عك طح لأيه الرب؛ 

الدم

ءامجأءواثتتئاتر

إذيقون؛ 

مماريض؛ 

١،؛أ أوجه أربعة عك 
شكآ.يعني: مرض، الأزل: 
اذمنزاديأز ؤ شكآ، يخي: ي»وه قوبهم ف، ؤ القرة؛ ل تعاك قوله فذلك 

ثكآ.يعني: (، ١ ٠ ب) مثئآ 
ؤراد-بممشكآ، يعني: ه، مرْر ئلوب4اد 4، أل;؛ق> ^^١ ؤ براءة: ق نفلمرها 

(.١٢٥جثاإكر-تسؤنه)التوبة: -ر
النلى،يعني؛ ئثماب، ظوم-م 4، ال!بم< كفروالأا؛ؤ^؛، الذين ل وكقوله 

(.٢٠ؤتفاأونمحى)صد: 

كثثر.ونحوه 

والوجوْ(، ٢٩٩القرآن)ووجوم (، ١١٣واكمارف)(، ٢٩)لهارون الوجوْ طر: )١( 
وجوم.عانويان (، ٤ الرائر)٩ وص ٠(، ٤ الأصن)٤ ونزئ ٢(، . ٩ للدامغاو)٢/ واممئر 
(.l)'U،j)U_iJlالألفاظ 

(١١(  ٥٧/ الإتقان)١ )ينفلو؛ القتال. سورء أيفأ: وسمئ محمد، صورة )٢( 



^ءصمًء=ًءح7آ،=اسمحُ امآث م

الفجور؛يعني؛ الرض، ١^١^١؛ اللجي 
(،،^^)٢٣قلهء ؤ، أدى صلع ؤ الأحزاب ق عزوجل، توله، ]فدلك[ 

نجورأ•يض؛ 
بمي;٦(، ه)٠ محس ثلؤيهم ؤ، ^؛0 ألثثغئؤث بمنه ؤ لن ؤ آحرمات ل وظئه1 

الفجور،لسضرف
الخراج.: بمي المرض، الثالث: الوجد 
•جرض __؛ (. ٤٣^)ء الناء'ؤوإظم ف تعاك قوله فذلك 

)٦(،ه جزض، بمي: ه، سة:ؤزإنئممني j ونظرها 
غرهما.لمز 

الأمراض•حمتع ه، نفالمرض ض؛ المرض، الرابع؛ اللجي 
من]بمي[: (، ١ ٨ ٤ مجُبمواه) يلإ محك حئ ؤ البقرة؛ ل تعاك نوله فدلش 

ضيض؛ ،، ٩١ه)التورة: ألممئ مل ولا ألقعمآ؛ عد قس براءةثؤ ُوناوفي 
٦(.ه)١ كتتج النورجرلُءلأمءس j وكقوله ثيءمنمرض■ به كاف 

(.١٧^)j وكقوله 

الضاد

؛:١١٠١٩^-ئة مخ 
انماص.بمي: الفساد، الأزل: 
اليقول؛ (• ١ ه)١ صل ؤ مسددأ لا لثم محل محإدا ؤ القرة؛ j نوله فذلك 

والوجوه٣(، ١ ) القرآن نظاتر وتحصيل (، ١١٥)والمماريم، ٣(، ٠ ) لهارون والفلاثر الوجوه نفلر؛ يا 
الأعينرا،ا"؛(.وزهة (، ١١٤والظاترلاواوامغاني)مآ/ 



واسماترءحخ^ءءء^ءءء=^^^^^^ءء===ء==ء=^==ء=^==^^امج>ه 

•المعاصى فيها تفعلوا 

ال• بموو • ٥( ب)٦ ملإئبملجها \يغو ؤح الأعراف:ؤولأشثوأ ق نظرها 
والشرك.العاصي فيها تعملوا 

كشر.ونحوه 

الهلاك!يعتي؛ الساد، اتقاتي! الوجه 
ًقةههزلنملأعوا بيإسرائيل;ؤَىوj0 فوله فدلك 

لإسراء؛؛(،ض؛لهلكلممح•
_،ض: اقث ^ likKِيئآ وملهفيالأنبياء;ؤفي'؛ن 

والأرض.النموات ]أي[: 
٧(،ه)١ كثينآئثث؛٢'^، همأتح7لثقء({ج' المؤمين:ؤ j نشره 

لهلكت.يعنى! 

البات[.]وقلة ١^١، قحط يعنى: الفساد، ايئاثث: اتوج4 
ال-ادية.ص•' ٤،، ١ ه) وألم آثر ي فثهزألذثاد ؤ الزوم: j قوته فدلك 
لأ■•يض والحر _، ض: البز، j النات وقلة الْلر قحط مي: واJحر، 
والريف.العمران 

القتل•يعي( ال، الفالرابع؛ الوجه 
أ'لأزنيه)ب؟ا(.ف، شدوأ ثوش أنور ؤ الأعراف: j قوله فدلك 

مصر.أبناء ليقتلوا ؤيريد- 

آآمحاذ بجر آن آذ ديهظم نيئ آن، أخائ، ه ا،لرمن؛ j( كقوله 
(ءرءون•Jyهن"ا يقتلأبماءهم، (،يقول؛ ٢٦ى)غافر: أأم1ثاد 

والطر.القحط. الأمل". وق ، i4jUlالصائر من ( ١ ن 



——اسمر اهمإن ض

تيعني (، ٩٤ه) آلارم ؤ، مندوث ؤبمنمح يأمح إن ؤ الكهف: ق وقوله 
الناس.قتلون 

يعينه؛ال الفيعني• الفال، اثخامس! الوجه 

المقؤيههثتث وعينه،ؤ الضماد يعني•' ه، فها شت ؤ البقرة• ل قوله ءا-ل-قا 
الأية.هالْ ي ذكز .ا مي: ٢(، ٠ ^)٥ تالقل 

حربوها.يعني؛ (، ه)٤٣دحثمإئثثثهأمدئثا النمل؛ ق وكقوله 
النحر؛يعني الفال، الوجهالثدس؛ 

يعني؛(، )١٨?وأه ١ حمل لايثنخ أق يونس؛ؤإة ي قوله فذلك 
الثحرة.فعل 

اينثإ
ا؛١١أوحهأربعة عك 

المثى،منىص؛الوجه^iJ؛ 
فيه.مضوا يعني؛ (، ٢٠ه) فه منثوأ القرة؛ؤ'ثلتآآصاء ق قوله فدللئ، 

نواحيها.ز ومروا امضوا يقوو؛ ١(• اسكتؤنأسوأيىظكآاه)ه ي وكقوله 
هدئ.اي؛ الئاني؛ الوجه 
يقون؛(، ١٢٢ه) آلناين ل يؤء يمثى مومآ لن و-جثثا ؤ ت الأنعام ق قوله فذلك 

إيإنأيقون؛  ٨٤/ (. ٢٨^)د، ئسؤف تحا لخظم الخديد؛ؤنمحنل ي وكقوله 
تيتدوزيهء

والوجوه٣(، ٠ ٢ ) القرآن ووجوه (، ١١٧)والتمانف ٣(، ١ ر لهارون والظاتر الوجوم ينظرت ( ١ ت 
ومم'رسس'و)لإ/بىأ(.



وايغلاثر

الممرتبالثي• بمي ت الثالث الوجه 
قابمئون ألمحا نث نتهم ئنهآ َكم لثم هد أظ؛ر ؤ طه: ق قوله فدلك 

محراهم•ق غة أهل يمز بمني (، ١  ٢٨^:^^^)
قتزألمتحخت1وة \ثخ الثجالة:ؤ j وكقوله 

يرلاهم•ذ أهلغة يمز يقول: (، ٢٦^!^^^)
بمبه•الثي بمي* المسي، الوابع: الوجه 
بمثوىيًقه أ*مح ذ '؛ك ؤ ثل إمرابل؛ؤ بي ل قوله فذلك 

ينب)الإماء:ههل
فيحآادميب)ب(،وتتثى ألنلنال أطل أؤتزل bنJا الفرقان:ؤتال j وقوله 

;،_A.المش 

اتياس
■، ١ أوجه؛ أربمة عك 

نحلطون:يعي: يلبسون، الأول: 

■نحلطوا لا .ص (، ٤٢ه)ولائلينوأألم_حاضل قاومرة:ؤ هوله فدلك 
_J^•لم ؛،؛ ٧٢٩(، ١ ه) تمان:ؤلريوىآعامحللي  jT،jنقلنها 

بشرك.رنحلهلوا يعي: (، ^)٢٨فز الأنمام:ؤدددثرأايم4د j وكقوله 
نكنآ:يعني: اللباس، اثئاتي: الوجه 

ل4؛ه)يحا(نس وأنم تاستمح؛ البقرة:ؤئن ق عزوجز، قوله، 
لهى.سكنأ يعتي،؛ لهى، لاس وأنتم لكم، نكى تساوكم ت يقول 

والوحر٢ْ(،  ٩٣اكر1ن)ووجوم (، ١١٩)(، ):١٣ئرون ; LkJ^الوجوْ يطر: ( ١] 
والطاترساطف)أ/هها(.



<Ci=اممفليم؛اتقدآن هي 

تكنآ.ت يعني (، ٤٧^)تاما هاأبل جمل ؤ • الفرقان ق وكقوله 
*ا(،يعنيتعنآ.صنسا?^ه)المأت

الثياب:يعنى الناس، اثدث،: الوجه 
(،٢٦^)نزم وري ة1ثا ئقؤ ون ث ؤ ١^١؛،: ق قوله فدلك 

الثياب.يعني؛ 

الثياب.يعني (، ٥٣^)سندءد(وإستم، ين يتثون الدخان:ؤ ق وقاو 
الصالح:الحمل اللباس: الوجهالرابع: 

الصالح.الحمل يعني• (، ٢٦^)الأعرافتؤدااسآُئ ذ قوله فدلك 

ايثوك

الشدة:يعني السوء، الأول: الوجه 
العياب.شدة يعني• ٤(، النيل^)٩  ٠٣البقرة:ؤموإلإق قوله فدلك 

يعني:أدتداد،ه)ا؛ا(، نوء يثوثوكبمتظم ؤ ،: الأعرافق وكقوله 
العياب.شدة 

الخساب.ندة يعني• (، ١ ^)٨ لياب منء ثم الزعد:ؤأوكش ق وكيلت، 
العاواب.شدة يعني: ه)اُ(، الثا>ّا سؤآ إبراهيم:ؤئثو٠وظ؛ ق وقال 

عقرأ:يحني■ الثاني: الوجه 
ؤآأيتىلأءكل ءاثة لخفم الأءراف:ؤهتدءءدائهأس ق قوله فل-للث، 

١((. ٥٩الأمان)١; )يطر: النأ. سورة >١( 
والوجوْ(، )٥٣القرآن نظاتر وتحصيل (، ١٢١)والتمارف (، )٢٣لهارون والنظاتر الوجوه ينظر؛ )٢( 

اورم)خه(.وكشف (، ٣٦٦الأعين)ونزهة ٤(، ٠ ٦ )ا/ والفلاترسامخاني 



والنظائرءالوجوه =يق<

•/شرص 

ايقهينيمه)اه(،ضت
الزط.ت يعنى (، ٢٥

ربمي• 

موءمسوها ولا آقو 
والثعراءل'أ،.هودره، ق نظرها 
الرنانبمي• السوء، الثالث؛ الوجه 
يوش؛ؤماعكق تعاق يوله فدلك 

:وفها:ؤتاعآآسأرإدأتجلإا 
^كاثآيرمح-آ'غيء

الإص؛النوء؛ الوابع؛ الوجه 
(،٢٢ه)؛فغهم-ثو؛ محجدك!ك.؛ثس، طهرمثأؤثأءتنلم ق قوله فدلك 

 j^La  ،والقصصلْ،.اشلل؛ا
العذاب.يعني؛ النوء، الخامس؛ الوجه 

الُذاب■-ص•' (، ٢٧^) ٠٣١^النحل؛ؤإقآلخريىُم j قوله فذلك 
الُذاب•بمي• (، ١ ١ ب) ئ مد ثلأ ^١ النءد;ؤنإدآأثاداسض ق وكمويه 

اسب•محأأمحأى4ر*0رتحيتالزوم؛ؤثلآاث وق 
كث2ر.ونحوه 

يأقودلائن-وئاي-وِ أنج، ثآ ئدروهاثايظل ؤ : ٦( الأة)٤ )١( 
تأثثة(ءئابثمحتجم.^آ(الآة)ا"ها(:ؤهسوبمابج 

سهو•وهو ب • تيك.• ؤ، دك وآذخز ؤ الأمل: ل )٣( 
■^ ■؛محثكءنج؛بما• ف، دك هذ ١(:ؤ الأية)٢ )٤( 

نيكءئبمآتبجميُه



;اسلي،ر الزمان ض

الئرك؛ب/ ٤ / و<وني النوء، ا1ساعست الوجه 
الشرك.تعني؛ (، ٢٨^)ثئ من تمد حتقنأ النحلتؤنا ق قوله فدلك 

أشركوا.]يعتي[ت (، ١٠ه) ؛كؤأئ لقؤأ عهه لآ؛اث ؤ الروم• ل وكقوله 
^٠٢؛١١يعني؛ النوء، السابع! الوجه 

أ'ول،ه)خ؛ا(،بث ألمح؛ ألثت أشُ نحب لا ؤ التاء: ي قوله فدلك 
القسم.يعني.

والث.تم.يعني؛ ^)٢(، ١^:^ المحنة؛ؤةنث»لتواكةأ ق وكقوله 
بمس؛بمي؛ النوء، الثامن؛ الوجه 
الدار.يئس بمي؛ ٢،، هرْ النعي؛ؤوث؛|منءآلد.ار ق قوله ^٧.؛، 

يعني؛(، ٥٢غافر؛ نؤءألداره) ولهم آلامنه ؤؤهم ؤ المؤمن؛ حم ق؛ وكقوله 
الدار٠بض 

الومن؛من الدب، يحنى؛ النوء، التاسع؛ الوجه 

ال1اب.يعني؛ (، ٥٤ٍّأابمثلاؤه) ينتقم الأنعام؛ؤثنعيد ي قوله فدلك 
يعس؛اشاء؛ؤ j وقوله 

فهوجهل•المؤمن من دنت، وى.، الذب، 
الصزتالنوءت اتعاسر! امحه 

آلصؤ.يض: (، ١ ^)٨٨ الأعراف;ؤونا j قوله فدلك 
الiز.(،بمي؛٦٢مJألٍ;ه)

والهزيمة!القتل يعني! النوء، عشر؛ اث٠طدي اءحه 

يمسممملم وفصل اض من يعمؤ ةذقدو١ ؤ عمران> ال ق قوله فذللها 
والهزيمة.والصز القتل يعني! (، ١٧٤ثومه) 



ُارنظاذرص^ئ،=ء===^===ءء==^^==^^ءء^==امجوه 

والهريمة•القتل ت يعني (، ١ ^)٧  ١٠٣يلإ' ك الأحزابتؤإق ق وكقوله 
وايتهناتاسقت 

•ا ١ أ أوجه خمسة عك 
والهزيمة:القتل والثقة: والخيمة، اضر النة: الأزل: 
وابام يض،؛ ه مدم تأ سم عصال:ؤلن آو j قوله فدلك 

ؤبمت-يأأحد، يوم والهزيمة القتل بمي: ه، جه يذم تسؤهم،ؤثإن ذر 
(^^١٢٠.)

الأمض• ه، حتف يى ٥ ؤ يقول: حث النساء j نظنها 
والهزي٠ةيوماكل يض: هر،ؤزتآأصيهمب)؟ي(، 

ؤأئثؤحلموالغنتمة، اشر بمي: ه، -تذنه يتلى براءة;ؤإن ق ونوله 
اكلوالهزيمة..ه(،؛عني:)\ب: 

والثرك:التوحيد يعني: والية، الحنة الثاني: الوجد 
ؤةثعثئأثِلآبالتوحيد، إئثنوه ثآ; ش بمي:ؤ الأنعام:، j وله ق_ 

الشرك.يعني• (، ١٦٠ألننكنب)وتنثأء 
والشسلم.، ٢٢٢ي نقلاها 
١^-لط والس4ةت وا-لم-إ، الهلر كثرة افة: أن الثالث: الوجه 

الخيرIوقلة 

ب(،١ )^،٨ لأي وص والوجوْ (، ١٢٥راكأرف)، ٣٤لهارون وص الوجوْ يطر: ( ١> 
الأءين)ا<هأ(.ونزهة (، ٢٥٦وس.نان)ا/ 

^شهٌصئيجز،آم--.ه•
يرأئيقث,يبمأئشنحآتتئيئلأ...ب.(:^ )٣(!لأيت)٤٨



اسلماهمآن م

مكانيض: (، ٩٥^)ص ألثقت ص تمَده الأعراف:ؤ و قوله فدلك 
ه،ثثشت -أوبلوننهم ؤ ت وفال والخثر، والخصب الطر ممره الخير وقلة الطر قحهل 
الطر.ياه ١(;  ٦٨^)ؤوالثتءات والخصب، الطر كنرة يعنيأ 

والخصبالطر كنرة يعني• لكنهه، جآءثهم ؛يا ؤ فيها• ونفايرّها 
وقتةالتآارت، وقلة الطر قحهل ت يعني ه، سنثة تما~آم نإن نب؛ء تا والحيراولوا 

(.١٣١ه) مع-هأ وش سوّى الحتر، 
ثوتئيثا ؤ الهلر، نمل : يعني ه، تقه تمنهم نين ؤ ١^٠٢؛ j دناو 

الدنياثق العياب يعني؛ واليته، العافية، I الحنة النابع! الوجه 
الدنيا،ق بالعياب يحني. ه، أليثت ونسثضزثاك، ؤ النعي! ق قوله 
قبلالمافية.ه)أ(،يُي[! ٣^٠ألست 

يعني!(، ٤٦ه)تنرآنثثت أيتثة لث ؤ ؛^«^! طس ق! وكقوله 
العافيةل١ا.قبل يعنى! الحنة، قبل الدنيا، ق بالعن.اب 

والأذئ!القبتح القول والثسئة! الحروف، وفول العفو الخامس!الهنة! امجم 
يقول!(، ٩٦ه)أقتثه لص مل أؤ الومنين!ؤأدج ق قوله فدلي أ/ ء/ 
والأذئ.الشن قول والصفح العروق بقول ادفع 

يقولؤيدفعون يعني• ٥(، ه)٤ آلصنثه ألنغة •ؤوبن-ربمويا القمص ل نظيرها 
والشر.الأذئ والعفوأقوال العروق 

ؤب!*ؤ العفووالصفح، يعني• ب، اثمنه مثؤى واذُ ؤ الشجية! حم ل وقوله 

تمسثرزت الأصل، ق كإ العامة، وهي العاقة. لهاروزت والظاتر والوجوه والنفلاتر، الأشباه ل ( ١ ت 
ااني)ة/ه'مأ(.اسري)ّآا/ه'ا(،وزاد 



واثنْلأذرءاتوجوه =دث<

القول•من الثيء ت؛عنيءت ٣(، ٤ ت فصلت ب) آلث1ثمح 
أمأفيالJءد١١/مرها 

اسثئ

الخثة:يض: القض، الأؤل: الوجه 

اش،دحا-دا ض ه، دكي كء ك ؤ يونس: ق وله ق_ 
اغ،وج الذلرإك مني: (، ٢٦^)ؤنون\لآ الخنة، مي: فم!فئ، >وجل، 

وتعاق.تبارك 

س،،-ص ١٠^را ص:ؤإٌممهمقاأص 
الختة.محصإ1ي)اى،منى:

ولاعأإلا هل ءزوخ-'ؤ الرحمن، ي وكقوله 
الخنة.إلا التوحيد أهل حزاء هل ]مي[: 
الجلة•يعتي'• ه)اُآ، ه و\ذوذ:ؤوت1ذ\ي ي وقار 

البج،•يض• الحنث، الئاني• اتوجه 
ثنثِلكمحالنحل:ؤك j قوله فدلك 
الخير:يعني: انئ، الثالث: الوجه 

ءغ*-ثه،إلا أرددآ إذ ؤ التاء: j قوله ]فذلك[ 
[٦٢.)

،(٦

المن.يعني: ،

حثرأ،ت يعش 

...ه..وير»رينقوهي:ؤ.. (، ٢٢الاين))١( 
والو-بموْ(، ١١).ووحوْ (، ١٢٨)و١كمارمه (، )٦٣وص ألوجو، يطر: )٢( 

(-٢٠٧بمرساطو)ا/خْآ(،ضئالأمح،)



iاسمر ااة>آز، ض

أردناما ]يعني[! (، ١٠٧)التوبة! ه آلصئ إلا أردآ إذ ؤ براءة! ل نفيرها 
إلاض

امحوي

أوجثل١تمأربعة ٢!، 
\}قذوس■الخزي،يعي! الوجهالأؤل: 

نزئإلا منهقم يقعدلكلك ثن د»تاحراث المدية!ؤ ليهود البقرة، ق قوله فدلك 
الضر.أهل وجلاء قريغلة، قتل يعني! (، ^)٥٨أذنا فيأل>ثوء 

;دآدأمحلء ؤ ذم حنة أذت ؤ، م ؤ المائدة: و نقلاها 
ثهيه)اة(.

]يعي[!يأه)ا،(، آلدق ق الارثرآ<!ؤلخ/ بن للتمر الخخ، ي وقال 
•القتل]يتدر[ 

العذاب!الخزي! الئاني! الوجه 

يعيبنالا يعني؛ (، ١٩٤ه) آلإئتؤ يوم ُ؛ا ة ؤ عمران! آل ق قوله فذلك 
القيائ.يوم 

حنىهمهن تنتما محمي ممهء ءامنؤأ وآليمءن,\ صنيحا نحتنا ؤ هود■ وق 
يوُئد•عداب من يعني؛ (، ٦٦^)محي 

)٧٨(.ه ثثمذ ثحدبني، لا ]يعني[! الثعراء!ؤولأعمفىه، ق وقوله 
قالعنءاب يعني: ٢(، ^)٦ آ-لتووألدتا ؤ، للمي هأد١دهمآثث ؤ الزمر! ق وكقوله 

والوجوه(، ١٣٠)القران ووجوه (، )٦٣والتماريفج (، )٦٣لهارون والظطار الوجوه ينظرت ( ١ ) 
(.(،ي١لأمن)٤م٣٠٣/١١٢صساطق)

((.١٥٥)وامحارف (، ١٦١))!الحر قريش• زنادقة من كلية، ابن )٢( 



وايئلانرح^^=ء؛====^=ء^==ء======ء^=^ء==^اسْ 

افُس لا بمي: ه 1ي (ئ عئرى لا اشميم:ؤؤأ j وقوله _، آلماة 

ض.الحياة j والهوان الدو بمي: ضراثممَيي، 
iUji ، يض*(، ١  ٩٢^)لمته' قد ألنار من عمران:ؤإوك أل ق قوله

١^١^ءذاب ض• ^٨٩،، آلخري عداب ثم يونس:ؤئنا ي وقان 

والهوان، بمي: آوه، ؤ\يننئ النحل: j وش 
(^٢٧.)

لتذل■.ص ه)ه(، ض؛ؤوبجىآس، ل وقال 
الفضيحة.يعني؛ الرابع: الوجه 
مضحون.ولا بمي: ^)٨٧(، محزون همألأ أقن هود:ؤةتذوأ ق نوله فدلش 

.٢١الحجرلق نقلوها 

عفي،أربعةأوجهأآات
اسوحبوا:يعني: باءوا، الأوو: الوجه 
اّتوجبوا■• بمك، ،' ٩٠ه) وعاثّ_، تاءويعش_، ؤ المرة: ل كقوله 

Wاستو-بموا يعني: (، ١ ١ ^)٢ أش تل ُثضلإ ءمران:ؤت؟ثو آو ي نذلإها 

■ه خزوء نمس وص:ؤ (، !لأة)٩٦)١( 
بمرض)آما(،وصظاممآن)0؛(،وابالوجوْ )آ(يظر. 

بمترساطن)ا/اآا(،وكثفاسمار)اي(.



اسمرامآن ض

ساض.

استوجب.يعني: (، ١  ٦٢^)تزآق محط آء ءمران:ؤّةن آل ق وقال 
بمي:(، ١٦أش^)نث /هب/ؤص الأنفال: و وقال 

استوجب,

امجهاثش:ينلبمي:مل:
أزيابمي: (، ٩٣^)صدي تنأ إنرءبد ه تواثأ ليمد ؤ يوص• ل يوله ذل-لك 

منهاينزل (، ٥٦)قلاب جمئ يما سما ؤ يوسف• ق وياو 
شاء[.حيث 

منهاننزل يض؛ كلأه)ةلأ(، ثق ايبمثؤ يرك دتوأ ؤ الرمر• ذ وياق 

يوطن؛يض؛ بوئ، الثالث؛ الوجه 

معنمدألئومن؛ن ءأ 'ء؛^ ١٤٠١ثث عدوث ثإذ ؤ عمران[: آل ]j قوله فذلك 
(دمي:يتي.١٢١فثثاِلهر
مطوال"آ،.بمي: ^ثوآذارد!لإبجينص,ه)ه(، الحثر؛ؤ ل وقوله 

ترجع■بوء،بٌك،■ الوجهالرابع• 
رجعأن بمي• ٢(، ^)٩ محإمحاقه بدآ.؛إلهما أيا ري إؤآ ؤ المائدة: ق قوله ءل.لاث 

ؤإثمك•بإثمي 

وقالأصل،مزأ.الصادرال—اكة، )١(من 
الشريف.المحق، من والممحح بثاء، حيّثج يتبوأمها الأصل؛ ق )٢( 
الشريف.الصحف من والتصحيح بعدهم، ٍن الأصل: ل )٣( 



واونخ1،ذر——====^=^==^=^=^==:—؛1سه 

\لأ،
عنروwل١دعكأحد 
الإسلأبدين بمي؛ الرحمة، الأول[: ]١^ 

؛4؛_بمي؛ ١،، ٠ ٥ ه) بناء من مبمثنهء اوقرْ:ؤعن؛ص ق قوله فذلك 
ظء.س الإسلام 

فيآلع٠راjر٢،.نقلاها 
بمي؛٨(، ه)الثورئ: تمحي ق تن دخل عق:ؤنذيح حم وي: 

ينه•دل 

^٠•دينهإص ي يعني؛ ^^همميىتيءشثلأه)ه؟(، ذ وقوله 
يعني؛(، ٣١)الإنسان: ذ ن:ؤدخلشيملآ عك هرش وو; 

الإسلام.بنه يق 
الحنة'•يعني؛ الزحمة، القاني؛ الوجه 
اش■جأه بمي؛ ٢(، ١ ^٨ دث>نتةلإ البقره:ؤأؤئفاءث ق قوله ينلك 
1 ]وقال  j ١(. ٠٧^)وآث١أليأبموحوئم ل[ءمران؛ؤ
ف،مثثدخل4م هء أش ؛ ؛١٣أقمك> قأثا ؤ النساء: ل وقال 
الأ•،،يعني؛١٧٥رتته)

جش"•يعني؛ ه)الإسراء؛'لأه(، إمرائل؛ؤورحمثرتع' بني وق 
جثي•يحني؛ (، ٢٣يحمي^)ين وق 

واساترسمغافوالوحرْ (، ١٣٤واك_صارف)و\مجلأوو0)٨٣(، الوجرْ يطر: )١( 
رم)مما(.الوكثف (، ٣٣الأمن)١ ونزهة (، ٣٥٧/ )١ 

ب•نشاء ش ممنم،محبمميم' وم،تؤ الأيت)٤^١(، )٢( 



^ءءء^ءءءءءءءء^ء^^ء^^=^^أء^—————اسم،ر الت>آن، ض

كّ•مب• ، ٢٣* ه) جمتوء 
الطر!ت يعني ، ١^٠٧الئايث! الوجه 

دىنمى تقع أؤخ ينسد آوى وئن ؤ ١^١^ j نوله فدلك 
ام.رمحخمه)هب(،مي:

الفرقازرا/ق نظيرم1 

المْلر•يمر*ه،،._' ءاقر ةُإإ؛ ^٠١؛^ ل وقان 
اسمر.ض: ^)٣٣(، فها:ؤئنإذآاذصظنته وش 
الطر.يمي: ٤(، ^)٦ نته، تن لها:ؤزك_ظ أيما وقال 
المهلر.يمي (، ٢٨ه)الثورئ: ث>ثته< وبمئز ؤ ت عق حم ذت وقال 

النبوة:الزحمة: الرابع: الوجه 

النبوة.يعني صثوثجمثرهه)آم(، الزحرف[:ؤ ]ق قوله فذلك 
الكوة•مفاتيح ت يعني ^)٩(، جمورش -مآن أمِعنذ-محِ ل وقال 

تالنعمة ت يعني الزحمة، اثخاءّدست اتوحه 
نعمته.يعني؛ ^)٣٨(، شاء:ؤوؤلأمحلاتحلإكأورمحهر ق قوله فذلك 
أربعةق نعمته، (يعني: ١ ٠ ه) ونحمته> عوثن أثي ثنل ييولأ ؤ النور؛ ل وقوله 

النورأم-ق مواصع 

ه.ةننتب< يدي بلمي يثمل الؤخ لثل لجواري ؤ وهما• ، ٢٤٨١الأية )١( 
رش؛بمدغم-ئزنيث أم الطورتؤ من )٧٣( وآيت سهو، وهو والطور، الأمل! ق )٢( 
ه.)\ؤخمأ فا؛^؛١ ء؛لإفيةدته' ُولآمحلأأثمح ،!ؤ  ١٤)الأيت )٣( 

•ه ه نجم يآة آثئ ثأن رثتثث• ءثأظم أش ننئ ؤ؛؟^X : ٢( والآ؛ة)• 
•ى ئنيختت,تاجخينم (: ٢١والآة)



ممر.ونحو0 

القرآزايعني الرخمة، ادثدست اتوجه 
،،١٥٧^)وثنيه وهدى رنؤظم تن تثن ؤ الأنعام: ي قوله فذلك 

القرآن.يعني: 
القرآن•يعنيت (، ٥٨ممحلآفوةتمحءستك^)ل؛ونس:ؤ وقاو 
٢.القرآزر يمي: ١(، ١ ١ ه) محلآدهمح!ي؛بجوف مندى ؤ ت يومف آحر ل وقاو 

الرزق:يمي: الزحمة، الوجهالسابع: 

يعني،ه)الإسراء'خى، ميوها لق ثن نتن إمراسل:ؤأثمح بني ل قوله فدلك 
اف.من ترجوه النزق انتظار 

ا(،يمي:ثاوحالززق.٠ سؤنعآبمبجئيه)• 
رزهآ-ت يعني (، ١ ٠ الكهف-،'.ؤتايناينثشجمي) وق ُأ/ ا/ 

رزقه•من يعني- (، ١ ^)٦ منجمنهء رم وقال
النصرتيعني الرحمة، الئامن: الوجه 
أدأيأد ١٠٣أيادم *0ةقأ0 شسداٌتجقؤ الأحزاب:ؤ ق قوله فدلك 

والفتح.اشز وهو خرأ، يعني: (، ١ حمه يم 
العافية:يعني: الزحمة، الئاسع: الوجه 
مكئمحي هل، بعافية،^ يعني: ه' ُكئثغ الزمر:ؤأورأى ق قوله فدلك 

عافيته.يحني: )٨٣(، ه نته؛ 

آُنلن ورحمن رديدظ القرآن، بمي ه، فنايى ثداتآة ءمران;ؤ آل ل ونال ت الأصل ق عدهيأ ب١ 
يجودلا إذ يه—ا، شامي ولا ه، ؤهق ؤون-دكادزبمله (؛ ١ الأية)٨٣ وصواب يه(، 

الرمة.لكلمة 



|دوءد،را1قرآن هي 

تالمودة النُمةت ادJاسرت الوجه 

متوادين.ت يعني (، ٢٩)ه محخمآءيمم ؤ • القح ل تعاك قوله فذلش 
(،٢٧^)ومبمة وف' آنجؤأ آؤ؛كن هلؤبما ق ؤحعلثا ؤ ت يد الخن. ق وقال 

؛عنيتمدْ•
الإيإزتيعني الرحمة، عسرت الخالي الوجه 
زفنن ثبمت عق مقتت ^إن النلأم: علميه صالح، قول هود، ل قوله فال،لك 

نؤح،قول أيضآ وفيها الإي،ان. وهو نعمة، يعني؛ (، ٦٣زنه^)ينه وءائتي 
عاJهاللأمل١،.

افوص
:٢٢١أوجهثلاثة عك 

القرآن!يعني؛ الفرقان، الأول؛ الوجه 
فيهالقرآن يعني• (، ١ ه) ألإئاى رو أمحكا تامف ؤ تالفرقان[؛ ق قوله فذلك 

والملألة.الشبهة من الخرج 

منالخرج فيه القرآن[ ]يعني؛ (، ه)٤ ألمياة وأيل ؤ عمران؛ آل ق كقوله ]و[ 
والصلألة.الشبهة 

النصر؛يعني الفرقان، الئاتي؛ الوجه 
يعني؛ه)ّآه(، وألئنقان آلكثننر مش ءاسا وإد ؤ البقرة؛ ق قوله فدلك 

عدوه.وأهللi^ ونصرمومئ والباؤلل، الحق ب؛ن فزى النصر، 

ثوتنرقزثا؛تيؤيئننمحدوه.آلأة)هآ(:ؤإنثئء )١( 
للدامغانوالطام والوجرْ (،  ١٣٩والتمارف)(، ٤١ارون)هلوالظائر الوجوم يفلر: )٢( 

 /Y(١  ١٣ ،) ٧٧(.المرام وكثف (، ٤٥٩)الأعن وزئ(



والتذ،اذر-امجء٠ ًًدثئ(ً

(،٤ ١ ه) آكزآلبمتعالن بجم آلثنكان يوم عندك عق أزن! ومآ ؤ الأنفاو: ق وقال 
السلام،علثه نبيه، تعاك الله ونصر والباطل، الخى ,yu فرقا النصر يعني؛ 
عدل.وهزم 

المخنج؛يعني المرنان، ت الثالث الوجه 

ادمجيعني؛ (، ١٨٥^)وأإ>/نص الهدئ من اوقرة:ؤوسكت ق فوله فدلك 
والفلألة.الئبهة من لدين اي 

منالدين j المخرج يعني؛ اأ(، رئاناه)ا،٣ الأنفالراآ:ؤءسل و وقال 
والملألة.الشبهة 

هولا

أوحهرأ،تثلاثة عك 
منم؛يعني؛ فلولا، الأول؛ الوجه 
ه)،ثتمعهآاتث؛آ ءامث منه َكائث ؤ،؛؛jV يونس! ق قوله فدلك 
العذاب.نزول عند الإيإن نفعها قرية تكن فلم يقول؛ العياب، 

 j1<ذل( ١(،بموو،ن  ١٦^)من ي0أئؤئ0 هود:ؤئلزلأكاث وئال^-
فهلا:يعنى، فلولا، الوجدالثاني: 

فهلايعني؛ (، ٤٣^)نآ؛همغنناثئعوأ الأنعام:ؤ ق نوله فذلك 
فهلا.يعني: (، ه)٦٨عثرمديها فيانياقعة:ؤةزلآإنكم 

ممر.ونحوم 

نزولند ع، 

•الناسخ من وهوسهو الأنعام، الأصل: ل )١( 
الثالثوالوجه (، ٢٩١القرآن)ووحوء (، ١٤١)، ٠٧والتها(، ٤١لهارون)والننلائر الوجوم ينفلر؛ )٢( 

ونربأي: فلولا، بمي: ظولأ، (: ٥٣٢الأصن)ونز،ة (، ١ ١ ٦ والذلاترلدا.ناف)آ/ لوجوم ال 
أصلها.عك 



اسلمالق>أث ض

فالوما!يعنى فلولا، اثئالث،؛ اتوجه 

فالوم1يعني• ه، ل ولحمته •٠؛^^ ائو لثل ثنولأ ؤ القرة• ي قوله فدلك 
(.٦٤ذلك،ؤصدينهمنه)

1نئكا0فلوما يعني: ١(،  ٤٣^)مزأصن النافا>ت،:ؤ ي وقار 
المصئن.من 

ه

س

عفي،ّثةأوجهره:

القرآن:ؤوإلق ]قوله[ فدلك صلة، هائنا واللام )ما(، يعني: لنا، الأول: الوجه 
هاهناصلة.واللام الأمار، يتفجرمنه ما • بمي، ه، ^ابمجريخهآلاير 

لماتما وإ0 ألمآأ مته يثمو(،ؤبمج ما ت بعني ه، يثس يا يمآ وإن ؤ وقال؛ 
اض.حشية من تيثعل مجا بمي• (، ه)٤٧■ثث-يمحأقي تى يظ• 
مامون.يعني: (، ٣٩ه)اكلم: نونلآآ:ؤان j وقال ب/ ٦/ 

صلة:هاهنا، والألف، بمني•)لم(، لما، الثاني: الوجه 
آلخينأثم تم ^١ ألجنة د-ظوأ أن -مسم آر عمران:ؤ آر ق فوله فدلك 

صلة.والألف، اض[، ولرير ]يعني: (. ١٤٢ه) .ثنهتئوأت؛ةإ 
يعني:وم.(، ١ ه)اُ أقم وثث يهرؤ؟ أن آذحسنقد براءة؛ؤ ق وقال 
بم.ريلحقوا ]يعني[: ^)٣(، لما الخمعةتؤj وقال 

كثير.ونحوه 

والوجوه(، ٢٩٢)القرآن ووجوه (، ١٤٢)والتماريف (، ٤٢)فارون والظاتر الوجوه ينفلرت ( ١ ) 
(.)٩٧المراتر وكشف ١(،  ٩٦واوظائر)أ/ 

(.٩٢/ القراء)١ حمال )يفلر: القلم. سورة )٢( 



'كثمطيوستؤلثآ»امتوأ ق قوله فذلك )حين(، يعش• لما، ت الثالث الوجه 
مابألخنيه)حه(،]مي;حنآموا[.

ربلث،•أمر -صذجاء .ستي•' (، ١٠١ه) ره أنث ؤلنا؛مح هودت ل ونال 
صلة؛هاهنا والمتم ت)إلا(، يعني لما، ١^١^: الوجه 
إلايقوو• (، ١٠٢)ه محثنحث لدثا جع لنا لأ  o\fؤ ص؛ ل قوله فدلك 

يعني؛(، ^)١٥٣^ ثثوء مع ه د>لأق ينفل اوحرف;ؤئن 'وقال'في 
صلة.هاهنا واليم الونيا، الحياة 

ممر.ونحوه 

ثديدأ.ت يعني لما، الظمسث امحه 
ه)ه١(،لما احكلأ (لراق وثأيكفيث ؤ والفجرت ق: قوله فذللى 

ثديدأ[.]يعتي: 
الذي؛يعتيرت لما، السائس؛ الوجه 

يديه•للذي؛؛j، يحني؛ (، ه)^١٩؟.يم تني لنا اوقرة؛ؤثمنئا ل قوله فدلك 
يل"يه•بير1، للذي بمي؛ ٤(، ب)٦ بن ن وعصية ؤ المائدة؛ ق وتال 
يريد•للن'ى بمي؛ (؛ ١  ٠١^)^لتامبجل مثال ره هود؛ؤان ل ونال 
يريد-ا•للدى ]يعني؛ ١(، »ري،-ب)آُ الروج!ؤ»ئاته ق وقال 

٢(،الخجدة؛ؤبماعأي)؛ ذ الذي صر لائهاعكررة، كانت وذا وريما(: 
ا.صروال حين يعني؛ ه، تهل]' قرؤوهاتؤلثا ؤإل بعاصروا، يعني؛ 

٤(.الثان)أآ/حا، القردان j والتذكرة (، ٥١٦القراءات،)و ب يفلر: :١( 



اسمر jji^jlهي 

،١1 أوحهر ثلاثة عك 
حقآتحتئاأ الأول; الوجه 
للماسقولوا يقوو: ^)٣٨(، ى ممقاّن اوقرة:ؤ;ؤلوأ ق تحاق قوله فذلك 

اممه.رسول ني انه وسلم، عليه النه صك محمد، أمر ل حمأ 
حقآ.يعتي; (، ^)٦٨وعداحثنأ ر3محر قذؤ طه;ؤألم وق 

ئحشأ;يعنى، حتنآ، الثاني; الوجه 
(،٢٤٥حمستاه)قة؛تحا أممث يمءس أثكا ئ، من إ البقرة; ق قوله فذلك 

•محتسيآ يعنى» 
بآ.محتيعي; (، ١١ؤضا-صناه) آثت نين داآقمح، ئت ؤ الحديد; ق نظرها 

بآ.محت; ]__[ ، ١( مصاثسنا^)٧ أثن انةرغرو\ ؤ التغابن; وق 
الجنة;يعي- حسنآ، الئالث،; الوجه 
ليمه)اا'(،ئهز ■نك، ؛؛،،^١ وعدثن أقن ؤ \ثت0ص\ ق قوله فذلك 

الجق•بمي؛ 

لص

بالعبودية;^؛^٠ يعني; قانمون، الأول; الوجه 
ؤرألتموتتا لنح> بل سنحنتهُ ولدا آقه آمحذ وئالوأ ؤ البقرة; ق قوله فذلك 

والوجوه(، ١١٠)القرآن ووجوه (، ١٤٥)والتماريف (، ٤٣)لهارون والظائر الوجوه ينفلرت ( ١ ) 
المرائر)اإهم(.ص)ا/ه0أ(،يالأمن)هما(،وكشم، 

اكرآنالريز)ما(،وأفرادكيان ١(،  ٤٧)والمماريف (، ٤٤)والظائرلهارون الوجوْ )'ا(يظر:
(.السرائر)٢٨وكثف (، ٤٨٣الأعنز)ونزهة (، ١  ٦٢للدامغاق)آ/ والظاتر والوجوه 



والنظاترم^^قبم=^=^=^^ءء^==^=^==^^=^ءامجوه 

;العبودية.يض: (، ١ ١ ^)٦ نتنثون ك ذ\هئ 
غثرهما•لثس ]بانمودية[، تقنون ( ٢٦^)ننئ ق \ز/^.■ ل نظيرها 
ض•ثفخنا هايتون، ت الثاني الوجه 
ه.ثهلمن J_: (، ٢٣٨^)ؤُسى المرة;ؤومموأ ق قوله فدلك 
ض\ين يعنى: ه)0ي.< تألثنقت الأحزاب: ق وقال 

لله.والطيعات 

القانتين.من القرآن ق ما عامة وكيلك 

ا،ام

•أوجهل١، خمسة عك 
الختر•ل هائدأ ت يعني إمام، الأوو: الوجه 
،هالقرْء*ؤلؤ، ]j، وسلم، عليه / iv/اممه صل لإبراهيم، قوله فدلك 

وهديك.شك يمقتل>ؤا الخير ق قائدأ يعني: (، ١ ٢ )٤ ه لأئاّىإثاثا 
اضق ، ^^١٢يخي: (، ^)٤٧بن:ؤةصأضى،إناتا j ]وكقوله[ 

مقتلعو،ينا.

بنيآدم؛أعال كتاب يمني■• إمام، الثاني: الوجه 
(،٧١تي'كلأضطيمه)الإمراء:ثن؛ إّرايل:ؤ بمي j قوله ]فاللك[ 

الد'نيا•ل عملوه الذي بالكتاب يعنى: 

٠٣٨،، ٤٩اكمّآن)ووجوم (، ١٤٨)واكماريف ٤(، )٥ لهارون والندتر الوجوم ظر: )١( 
ْ(.٥٩/١(،وذركالأراj>١٢٦(،ياص)١١٨/١رساطاف)

تائ.الأصل; ول أملاه، ق الصدر من )٢( 



:اسمر التراث ض

الحموظتاللوح يعني• الإمام، اثدث،ت الوجه 
اللوحيعني' (، ١ ه)٢ ين إماؤّ ؤآ آنصتة _؛ ع ؤ ص: ق قوله وذلك 
ايحفوظ.

التوراة:يعني؛ الإمام، الرابع؛ الوجه 
يعني؛(، ١٧^)ومحبمثه إماى ترّمحآ كثب ^4، وين ؤ هود؛ ل قوله فل>لك 

به.آمن ش ورخمة به، يقتدون إمام التوراة 
الواصح:الطريق الإمام،يعني؛ الوجهالخامس؛ 

يعني:(، ^)٩٧يذوأ فيإماٌ نامتا ؤ وئعيجه: لوط لقرية الحجر، ق نوله فذلك 
الواصح.الهلريق 

ءه

امة

،:١ أوجهأ تسعة عك 
عصتة:يعني؛ أمة، الأول؛ الوجه 
ؤمتّلتهعصبة، يعني؛ ه، أمه درثيآ وين ؤ القرة؛ ل قوله ٧-^، 

(.١٤١ه) ثك - مز أثث تفق ؤ وقاق: 
<يعتىتعصمة.عصبة.يعني: (، بملدئره)ّأا١ عايثة عمران:ؤأثة آل ل ونال 

،(١٢٨)

عصيه.وعتىV 1، معمدهوىويأدس0.سسماس اااودة:ؤيملمأقمنيت.؟ق وقال  حصيه.يعص. V، ا درا 

عصبة.يعني؛ (، ١  ٥٩^)أمه الأعراف؛ؤوينممحّموء!، ق وقال 
٨١^)أنم عصة،ؤثأدوف ه،يعش: وقال:ؤ؛^٠^١^ 

ممر.ونحوه 

١٨

والوجوه(، ٥٠)القرآن ووجوم (، ١٥٠)والتمارض، (، ٤٥)لهارون و١لنفلاائر الوجوه ينظرن ( ١ د
(.المرام)٦٨يالأمن)آةا(،وكثف، 







واتنخ1اذر:١^^٥ ًحجً

يِس 

تخاصة منهم الكفار محمد، أثة يعنى؛ أمة، اثءس؛ الوح4 
(،أمه)٠٣دلهآ 4ن خك ق أقؤ و وعق \]نءد:ؤك؛ة j قوله فدلك 

الخمارخاصة.يعنى'• 
حلمأتيعنى! أمة، الئاسعت الوجه 
iJJJis ، ١٠٣يطن؛تاجو ءليُ ولا ؤ، دآثؤ ين ثبما الأنعام:ز ق قوله^

آثأُم،)سرض:ظأم.
ثتاة

آ:عكثلأثةأوجه١١
صلالاشقاق،يعنى'. الوجهالأول'. 

يعني•، ٦٢١^١ ه) ؤماى ؤ الكش_، ؤ( آغتيمأ ^؛؛1 وإن ؤ ت القرة ي قوله فذلك 
صلألأطويلأ.

صلألأ.يمي (،  ١٣٧^)ثث\يى أيضا:ؤ؛ىاذلمي فيها وقاو 
بميكمحماف ش 'ألمسن يإى ؤ ت الحج ق وقان 
البعيد.الخلال 

؟بمبجم يتاق ئوقا مس أصل التجدة:ؤ حم ق: وقال 
يعز،تصلاطوبل،•

عداوةتت يعني شقاق، القأذيت الوجه 

عادوايعني؛ وئثولعه)ما(، أقت ؤ الأنفال: ق قوله فدلك 
ورسوله.اف 

٥٢:>بء

والوجو٠(، ١٩٠)القرآن ووجوه (، ١٥٤)والتمارف (، ٤٧)لهارون والظائر الوجو0 ينظرت ( ١ ؛
٤(. ٥٧/ )١ لا!الامغاايى والنظاتر 



>ق<=|نيارقرآناسقوهم.

عداوق.تحملكم لا يقود.' (، ^)٩٨نماغآ لاثممثكم ؤينثري ؤ هودت ق ومال 
تيعني (، ٣٢محمد؛ ه) أؤيد رثامأ أش سيل ص كفروا1ؤوبمذوأ الذين ق ومال 

النّول•ءائوا

اف.عادوا بمي: ورثؤد/^)٤(، أش الحنر:ؤذ;شامشآمأ ل ونال 
جماثك،:مماق،بمي:حلأفاأ

سنها.حلافا بمي: (، ^)٥٣تيها حئترثقاى وإل ؤ التاء: ق يوله مذلك 
نحالف،.يعني• ا، ١ ١ ^)٥ آلر'«ووا ينامن ونى ؤ أيضا: فيها وكقوله 

احتلافآ.يعني؛ ^)٢(، ص:ؤذءزةروثماتي ق وموله 

عإإ؛خمةأوحهلاا:
ملة؛يعني؛ وجهة، الأوو؛ الوجه 
١(. ٤٨^)ملة،ؤهنمنتا يعني؛ ه، ء4؛لإ،دجهه ؤ البقرة؛ ل موله فذللئ، 

قبلمن يعني؛ (، ٤٧^)وحوها يقيس أن هل الت~اءثؤبن ل قال . ؤٍ 
والبصرة.الهدئ عن الملة 

دينه:وجهه: الئاتي: الوجه 

قوجهثر نثير ديثا تنس وس ؤ النساء: ق قوله فذلك 
لنه.ديته احلص يحنى؛ 

١٢ه)محسن وئث ش وجهن' آسلمم س ؤ القرْآن ، jjوكقوله 
أحالصدينه١

،(١٢٥:

يعني:١، 

والوجوه(، ٣٣٣)القرآن ووجوه (، ١٥٦)والتمارف (، )^١٤دارون والنظاتر الوجوه طرن يا 
LJ(.٦١٨(،يالأمن)٢٨٥/٢)^^^اترس١ئ





اسلماتق>آن ض

اللم

عكّتةعثزومحأل^ت
والعملIالطاعة الدكئ! الأؤل! الوجه 

بالطاعةاذكروف يقول: (، ١٥٢^)أدمعأ ؤ،لأٌ القرة؛ ل قوله ٧■^، 
بخر.أذكركم وأطعوف 
ازتيالئالذكر الوجه 
(،١٩١^)ويعودا منثا اقن يؤون أؤية ؤ عموان؛ آل ق قوله فذلل 

يالنان.يعني: 
أزسدأؤ ءامكاء^^١ 'لإلإؤ أذئت أدحكميأ ؤ البقرة: ي وكقوله 

ان.الذكربالال«آ(>ض:حأه)'
دالالسال،اذكروا يعني• ه، ةدًكروا المبمؤء ضهتر النساءتؤؤدا ق وقوله 

١(.٠ ه)٣ وهمدا 
باللسامالدكر يعني: (، ٤١ه) دكلأَىال الأحزاب:ؤآدهأأللئ ق وقال 

وه\زلإا.نقلنها 
القلوب:j الدكر الثالث: الوجه 

دثثوأأسيتر أوءلئ1وا قؤثه و؛لإ>رك,إداشلوأ ءمران:ؤ آل ق قوله فذلك 
عنه.سألهم ائه عليه، ا،لقام يعني: أنمهم، ق ذكروا • بمي (، ١٣٥ه)أئن 

والوحرْ(، ١٤١القرأن)ووجوه (، ١٥٨واكصارف)٤(، لهارون)٨ والنظائر الوجوه يفلرت )١( 
١(.• )• (،وكشفالرام ١٢•الأمحن)١ وزهة (، ١٠٤٢والظاترللوامغاق)ا/ 

ه.ائ؛،مإةهمجرت 



والنظائر

 /A /ملأن•إك أمرى اذكر يعني؛ الأمئ، الدكئ؛ الرابع؛ الوجه ؛
iijjii ، اذكزيوش: يقول (، ٤٢)ه رطكث> هن يوّم،:ؤآذءظزف ق قوله

المالك.عند أمري 
مظه لأهل اذم يقول؛ ن، إمبم١ ١^ ف ه ؤ -ريم؛ ي وقال 
ؤإمإعيلا، وإدريسأ ل أمرمجومىر١ وكذلك لم، وّعليه اممه صك إبراهيم، 

١^٥!-؛يعني؛ الدكز، الوجهالخامس؛ 
يٌي؛(، ٦٣^)مه م، وأدمحا يثوآ أائيقثمر مآ القرة؛ؤحدوأ ق قوله فدلك 

التوراة.ق ما احفظوا 

(.٢٣١ه) قؤ وفه1:ؤوآد>=فئوأبمثه 
احفظوا•يعني؛ (، ١  ٠٣^)^^مواتنتآئوظ؛ وآل وكيلك 

_r؛،؛(، ١٧١ه)نؤ ما وآذ'محوا منة جلإ •X الأءراف:ؤثدوأ ى وقونه 
والنهي.الأمر من التوراة ق ما احفظوا 

كم.ونحوه 

الئرف*ت يعني الذكر، اد،دادست اثؤحه 
دكجأه)*ا(،نو إلإ^ةإيكتث! انزدآ أثن. ؤ الأنياء: ق قونه فدلك 

شردكم.يض: 

شرفهم•يعنمح،؛ ٧(، ١ ثذءقكيم أتجهم الؤمحنين؛ؤل< ل وقوله 
هداأذ يعني؛ (، ٤٤ه) دتثلؤى وسنق ؤلمعش كر وهر ؤإيه) ؤ الزحرف،ث وق 

)ا(الآية)اه:

)آ(الآة)ا"ه:

)مالآة)أْ:

الكشتاموّئف إنأم 
بامحذآلك؛نيإذمح رز 
إتنبمل؛أدثرذأ'لكني نء 



—اسلهمارت>آن م

ولقومك.لش لنزق القرآل 
الوعظ:الدكئ: اوأتأبعت الوجه 

به،وعظوا ما يعني• ه، يمء ذًُؤردأ ما ئوأ هلعا ؤ الأنعام؛ ق قوله فدلك 
،•٤ ٤ ه) ّسم طؤ ٍ،دآلأب 

]به[،وعظوا ما يعني• ه، يب، ذًُؤروأ ما ئوأ هلعا ؤ الأعراف؛ ل نظرها 
١(.٦ ٥ ه) _^؛ يلوى أل:ث ؤ١ءتن١ 

وعظتم•يعني؛ آ، ١ 4را، دًْقرم يس-ؤبن ل لقال 
بالقرآن.سل (،يض؛  ٤٥ه)وعيد بجاف ش ق؛ؤهدأنألئزأان ق وقال 
٢(،مدحقثب)الغاثية؛١ أتت •ؤمدكرإقءآ الغاسة حدث اتالأ هل ي؛ وقال 
واعظ.أنث إثا قعفل ]يعني[؛ 

ممر.ونحوه 

الم؛الدكئ؛ الثامن؛ الوجه 

حزآ.يعني؛ ه)٣٨(، ؛نتهذحكتإ jCiicالكهف؛ؤمثائلوأ•ق فوله فذلك 
معيمذ ثم هدا ت يقول ٢(، ه)ة زز ودلإض خآ ش ب؟ هدا ؤ الأنياءت ق وقال 

فبل.ننكاف وحل 

حآرآيعني• ا، ١  ٦٨^)ألأولت، تى دلإي ءتتئ١ لوأف ؤ والصافات؛ ز؛ وكقوله 
ها■إض 

الوحي؛يعني• الدكر، الوجهالثاسع؛ 
الوحي.]يعني[؛ ^)٨(، ثننا محق عتوالوقر آءنفث ص١١لؤ ق قوله فدلك 
الوحي.يعني؛ ذو^)٣(، ٤^، __؛^ ي وقال 

ه.ل'ثيىأدئةر اكمر'ؤ أاُن  ٥١الأية وهي اتترت، الأمل؛ ق ا 





اسلبمرالترآن ض

الممكرت٨ب/ / بمي• الدكر، عشر؛ الرابع الوجه 
إلاالقرآن ما بمي؛ ^)٧٨(، محنة يكر إلا م إذ ؤ ص؛ ق نوله فذلك 

ظم\.ض.

(،٢٧ه)ص: محلذ % إلا ص محتلا،ثؤلن الشمس إذا ؛ ل^ 
^١بمي؛ 

تفكن.هوإلا إذ بمي؛ (، ^)٩٦بة وهز؛اف ئو.زوخ يس؛ؤإن ل وُاو 
الحس:الصلوات يعي؛ الدكن، الغامسمقر؛ الوجه 

الصلواتفصلوا بمي ه أثع قأدحفروأ ننم افقرة•ؤيإدآ ق قوله فذلك 
^^(ىمشهمأتمحىه)همآ(.

بمي؛^)٧٣(، آس دؤ عن غ محلا غتنأ ُنهأم لا التور•ؤبمات ي وقال 
الخص.الخلوات 

يم)ا،(،ذحقيأس عن ؤذئ>==ظب ولا يوم ادافقينتؤلأ ق و3أل 
الخمس.الخلوات بمي؛ 

العمر;صلاة بمي؛ الدكر، عشر؛ اثثدس الوجه 
صلاةبمب،• (، ^٢٣ليا إؤ ش أمحي حب لجبت ص؛ؤإتي ق فوله وذلك 

وحدها.العصر 

صلاةإئ يعي: ه)ا،(، أثي ذَؤ إق آمعوأ ؤ الخمعة: سورة ل وفول 
ها.وحال. الخمعة 

((.٩٢القراء)١/ التكوير-)بظر؛حمال ٢سورة '١ 



ءاتوجوهًدق<

اء|مد

أوجهلا،تأربعة عك 
القل؛يعني؛ الخوف، الأول؛ الوجه 
^)٣٨(،آلحون، أو ألأتن نى أم ج\ةهلم وإدا ؤ النساءث ي قوله فذلك 

القتل•يعني؛ 
القتال؛الخوف؛ الئاني؛ الوجه 

يمحقمحآتتهم ؤ القتال، يعني؛ ه، للمد جآة لإدا ١^١١—،؛ؤ ي قوله فدلك 
٩)

القتال•يعني؛ ١(، ب)ا، يهبثلود فهاثؤلإدا وقان 
العلم؛يعني الخوف، الئالث،ث الوجه 
•عبم ص • يعني ،،  ١٨٢موص،القرة؛ؤ_خائاثن ق قوله فاJلاث، 

•علمتم يعني؛ (، ٢٢٩ه) -ثدؤدأش ألأيتحاحمم ؤ؛0 فيها؛ وكقوله 
شتم.يمي (، ^)٥٣وإليمثنقثايىيتا ؤ التاء: ق وكقوله 

علمتيعني؛ (، ١٢٨^)نثوزا بملخها من حاثث ١^٠ فيها؛ؤوإن ونال 
سوزأ.زوجها 

ربهنإق بمث->؛j؛ أن بجافوذ اك؛ن يه وأنذر ؤ الأنعام؛ ق وقال 
يعليون.

ثيء؛من أو عذابه من يحني الخوف، الرابع؛ الوجه 
العيارمن يمي: (،  ٠١٧ ب) عمران:ؤآلأ.مققير 3،^ نوله فدلك 

يع'٥،، 

من

ني؛

دبتان، ٢٣'٧ / ١ ر للئامناف والتظاثر والوجوه (، ١٢٧القران)ووجوم (، ١٦٤)، ijjU،2jiسفلر: ( ١؛ 
)قّآ؛أ(،القرآنية الألفاظ معاق وجوم 



—اسلي>اهرآث ض

عذابه.من ]يعني[! (، ٥٦)ه -مثا وأدزه ؤ الأعراق! ق وئاو 
ه،يعني:منءدابه:ؤةل1ناه)آا(.وقاوواصدة؛ؤإتشم0ءؤ، 

٣(.٠ ؤوث*محزمإه)نمك،: ^العياب،، ال1جدة؛ؤألأهنامإ حم ل! وقال 

اثنلأة

عكوجه؛نأاد
الغفرة!اض! ومن امحتغفار، الخلوفبمن من الصلاة؛ الأول؛ الوجه 

افيعني؛ (، ٤٣^)رمكتث بمؤالأحزاب؛ؤ ق قوله فذلك 
الملائكة.لكم وتتغنر يعني• أطعتموه، إذا لكم يغفر الن-ى 

للض،يغفئ اف أف يعني؛ ه ألبي هل ثنئث رمكهكته. أثئ [ن ؤ وكقوله؛ 
ثلإز،اؤ قال؛ وملم، علميه اف صل للجي، الملائكة تغفر وتوملم، علميه الله صل 

البقرة؛ق وقال له، استغفروا يعني• (، ٥٦ءيوه)الأحزاب؛  ٧٩٠ءامنهمأ آقك 
ريم•مجن مغفرة ت يعني (، ١  ٥٧^)وثنثة ريهم نن صلوق عثبمم دكك أؤ 

للمني،يقول يعنمح،• (، ١ ٠ ^)٣ لم عآ براءةتؤوصؤ j( وقال 
وتطمس.؛ ٠٠٠قلويئن استغفارك إل لهم، استغفر وسلم؛ عليه الله صل 

الني،استغفار يعني• (، ٩٩^)ألرمؤل ومحاوت أق عند جهنب ؤ أيضا؛ ونال 
وبركاته.الآو4 ورُحمة وسلم، عليه القه صك 

ا-لئلؤرتيصلها الش الصلاة الئ1ذيت الوجه 

/وأ/يقيمون يعنى! الثوثمح)ّا(، دبملأ الفرةل'أ،تؤ ل قوله فذلك، 

والوجوه(، ١٢٤)القرآن ووجوه (، ٤٦٠)القرآن مثكل وتأويل (w ١ )٦٦ التأصاريم، ينظرن ( ١ ) 
٦(.)Y/ لLلدامغاني والنفلادر 

)٤(.ولمان )٣(، والنمل )٣(، والأنفال ، ٢٥ادائدة)٥ ل وهي ه؛ ألثإؤ؛ الأصل؛ل ، ٢١



واتنفهاثرءاتوجوه ًًدقاً

الخمس.الصلوات 

الخلواتالحس•١(،بمي:  ١٤هس؛مقأمب)صد: وقاَل;ؤ 
افر

عكثانيةأرجورا،؛
الذمالمال'•الوجدالأقل: 

 ،^Jl_ يُني-'طلأ•(، ١٨ي)• -نقا رق ون القرة: ق قلوه
ئلوِئنؤ مال، ض ]يض[: .نزه، نق أثق و ]و[ 

نالآيه)هامآ(.
■ُمبمة محمحأ دما ••• -م ثن ثمهقوأ وكقولهرة:ؤثثا 

،•٢٧٢تبمي[:ض٠ال،ؤقئlَصر
مالأ-بمي: (، ^)٢٣دورف آوعن ئق أس ص:ؤإه j ونوله 

ممر.ونحوه 

الإيان:بمي: الخخ، الثاني: الوجه 
_  j :إيانآ،بمي: 4، و ِتي أئث ي ظ ؤ الأَنفال

؛عني:(، ٧٠ه) ■نهما مها;^إنبمانرآث،قوقال 
 ^ j ه)امآ(،ى أن؛؛؛۴أس هود:ؤنلآأؤل سورة

ئإلدب ،^ ١١٢٨١^ ووجوْ والصارف)؛يا(، (، ٠٢) j^uالوحوءوالظأتريظر: )١( 
(،٢٨٥الأء_ين)وزمت ٢(،  ٩٩آ/ ذلد\ىن[و) والوحوْ أ، وجهعثر 

الراتر)ا"اا(.
دءوسهو•أنفقتم، وما الاماي؛ ل )٢( 



مصاسم^^^=^^ء^=^===^=^^^:ءاء=ء==وعءء

^W؛_.
تالإسلام ت يعني الخم، اأئالث،ت الوجه 
(،١ ٠ ه)ه زنبميفر نن ؤ تن قبمفم يرد أن ؤ البقرة: و قوله قذلك 

الإسلام.يعض: 

بنالولد و نزلت الإسلام، يعني (، ٢٥^)لننر ظع ؤ ق؛ j وقال 
سلموا.أن أحيه بني مغ ، ٢١المغيمةل 

 job^ الإسلام.يعني (، ١٢ه)الةالم: لاحم تقع فين:ؤ
أيصل:يمي: الحم، الرابع: الوجه 
الخاكمغ،•أمثل بمني• (، ١ ٠ يونس'ؤخمألءيراهره ، tتقوله3 فدس 
أفضللأني؛ (، ١ ١ ^)٨ ١^، ى قث رآنءمّ آعغز ثن ؤ المومنتن؛ ل ومال 

نذيرحم•
القرآن.ق نحوهذا، ثيء، كل وكذلك 
العافية:يعنى: الحم، الخامس: الوجه 

فئة.!لعا يعني: (، ١٧ه) ثئم يسثتلى وإن ؤ لأنعام: ١ ق قوله يزلك 
أجرأ:لأني الحم، السادس: الوجه 
أجرؤالتدزل؟، ق لكم يعني: (، حم^)٦٣هيا الحغ:ؤثتؤ ق قوله فذلك 
الطعام:لأني؛ الحم، المتابع: الوجه 
٢(،ممره)؛ حتر ثى يمآلإ إي، تج، ؤ القمص؛ ق قوله مذللق، 

الطعام.يعنى: 

١٧/  ١٧المرطي)شر ؤيطرت (، ١٦١)الحر: قريش. زنادئت من الخزومي، )١( 
•الكب إق ت|دبئ الغنم، من كالأصحية والمر لإبل ١ محن وهي بيئة، جع ( ٢ )





اسسراممرآد قي 

اليهدتنفض بمي■ الخيانة، الئالت،؛ الوجه 

ممحثاكه)خه(،بميتمصثن نحامك وإما ل قوله فل-للئ، 
العهد،بميتلهد•

نقضوااليهود، بمي• (،  ١٣ه) نمم حيثن عق قيع ولأناق ؤ ت المائدة ق نْلرها 
معه.ومذ وسلم، علته اف صك الني، بقتل وموا العهد 

تالدين ق الخلاف بمي• الخيانة، الرابع• الوجه 
قيقول: (، ١٠٧اء: ه)النأننا شَكاذ-مانا لامحش أق قولهتؤإ0 ذل-للئ، 

مجنافقأ.وكان يعنى:ئسة، دينه، 
فديقول: ه• أق •ثارأ تثثاثئش /هب/مءتدوأ وإن ؤ الأنفال؛ 3، وقال 

٧(.١ ه) واض،ؤينمث كفروا 
الدين.ق فخالفتاهمأ يقول: ١(، ه)٠ اشحريم:ؤئءاماهثا ق وقال 
يريدواإن يقول: بدر، أمحارئ بممح،• ه، بجاد-إث دءنيربددأ الأنفال-^ ل وقاو 
باممه،كفروا قد يقول؛ ه، حارأأق ؤس■ بريلث،، الكفر ]أي[ث الدين، ي حلاقك 

الزناتت يعني الخيانة، اتخامس؛ اثوبه 

الاممه إن يقول: ٥(، ه)٢ لابممحكاَةد أق وأن يوسف؛ؤ ل نوله فدلك 
الزناة.عمل يملح 



واثنتلاتر=نذيم==^^====ءءء=ٍ=^==^^^ءء====ء===ءءاسه 

اقس
،•١ اوجيل عة تعك 

واحدأ:إنانآ يعنيت الناس، وعامة. خانة الناس الأول; الوجه 
(،٥٥٤^^،ه)ثأئاثهزممين قل بحندوثأقا-ش آن النساء:ؤ j قوله فدلك 

وحدة.وملم، عليه اف صك الض، 
محم؛نبمي،• ،، ١ ^)٣٧ ألشاش إة آقاس ثهئ؛ ئاد عمران: آل j وقال 

وحده.ا الأثجص١٢عود م

آص4م ص أًمحت ثآمح( آقثزت نهق ؤ المؤمن: j وش 
الأخالوحلّْ)غام:ِاه(،يعني:

خاصة:الزنل يعني: الناس، اJئائي: الوجه 
ّهداءي*ز، (، ١٤٣^)أثابى عد ش؛دآء اوقرة:ؤو؛اطومإ ق قوله فدلك 

الؤ.ثملخاصة.
لتكونوامني: (، UA)^،J-I؟jtء ي الخغ:ؤتةومإ j وش 

خاصة:المومنن يعني: الناس، الئالم،: الوجه 
وآكأذكتأش تنه ؤ المحار، ه؛عى: عير أوكش ؤ البقرة: j قوله فدلك 

خاصة.المومين لعنة يعني: (، ١٦١وألقاّىثبمم؛نه)

(،٣١٩)ووحرْ )زآ؛،ب(،  J-^JXلأي والظاتر والوحوْ (، ١  ٦٨اكمأرش)يطر: )١( 
(•٦٠١الأعان)ونزهة (، ٢ ٥ ٥ / y ) والظائر والوجوه 

(i_(Y ^ يط'نل المجاب وطر (، ٤٦١)٨ اة والإ٠(، ٣٤٨)م/ اك'بة )أد
(٧٩٤-٧٩٣/٢.))



اسمماممرآن ض

تيعني (، ٨٧ه) ينية و\لثامحرر ألأووآلمككة لعكه شهلم ؤ عمرازت آل ق يثلها 
خاصة.ا1ومنان لعنة 

الومننخاصة.(،يعني: ٩٧^)وثاقذهاتؤوؤريأهمطآ'ض• 
خاصة:التوراة أهل مؤمني يعني الناس، الرابع؛ الوجه 
مزمجنييعني: (،  ١٣^)ءاسأقاش ^١'كآ ١٠لثم ثإدائل القرْ؛ؤ ق قوله فذلك 

أهلالتوراة.
خاصة:إسرائيل بني يعني: الناس، اثخامص: الوجه 

 ،Ui^ عليهمريم، بن عيسئ يعني؛ ه يثر ماَ؛الا ؤ عمران: آل ق قوله
يعني:(، ^)٩٧لاكامحن يتول ثم ثالنتوء ؛؛١١^٤١٢ ألكشث أقث اللأم،ؤاذايوبميه 

خانة.إسرائيل بني 

يعني؛ه)م-؛(، فئا:تل سك، تل بن ه دألإنجل وآريآلؤقنه ؤ أولها؛ j وقال 
خاصة.إسرائيل بني 

خاصة.إسرائيل بني يعني؛ (، ١١ب)اُ للناين نلت، ااائل.ة:ؤ»آنتأ ق وقوله 
اللام!عليهإ آدم، عهد وعك نوح، سفينة أهل بمي* الناس، اتسادس• الوجه 
آمنؤ ت نوح وسمتة ادم، عهد عك بمي' ^، آتاس كان ؤ البقر٥ث ق قوله فذلك 

واحدة.الأمة نوح سفينة وأهل آدم عهد عك بمي* ٢(،  ١٣^)وجده 
خاصة!مصر أهل يعتي؛ الناس، الساعت الوجد 
بممحةهؤلعلةتّ ممر، أهل يعني؛ تعاك؛ؤقيآأؤئإلآلنابج،ه، قوله فدللث، 
(.٤٦)يوش:

ممر-أهل يعني؛ ٥(، ^)٩ فك، طه:ؤوأنسزاتاس ق وقال 
•ممر أهل يعني: (، ٤٩؛، يوسفه) آلتاس بمايث، مه عام ؤ أيضآ: وقال 





======^:=======^^=^=====^صصع؛يم=اس1بم اثقران م

علتكم.قرص يعي: (، ١ ^)٣٨ ين آوث 
قرض.ت يعني (، ١٨٠ه) ألتتوق حثرآحدئم .£ؤلأمأأ\ 'محب وكقوله■.ؤ 

قرض.يعني: ٢(، ١ ^)٦ وكقوله:ؤىةقطلم\لإت(ل 
ّكتثوبمات دقاؤأ قرض،ؤ فلنأ بمي؛ ه، الناء:ؤى'يىبيإآكال ي وئاز 

رقنك.يقول: ^)٧٧(، ي\قت\و 
قمئ:بمني؛ كب، اوئ1ني: الوجه 
يعني:ورثلأه)ا'آ(، أط لآءلثك< آئه مكتب ؤ المجادلة: ق قوله فدلك 

ش.1ض 

ماإلا يعني: (، ٥١ه) لتا آق، قٍححآ ما يصثاآإلأ ق ئل ؤ براءة: ق وقاق 
لنا.سئاش 

أثهمنلإبليس، عاليه، اض ممئ يقول: ه، الغ:ؤمحثيأممشهه ق وقال 
.٤( ه) يمإهء تأيه) ؤ ، محولاه 

(،١ ٥ )٤ ب تقاحعي؛أ إؤ ألقز عقهم وقالفيآلصران:ؤورٌهمث 
القنتل•عليهم قفي يعني؛ 

جعل:يعنى: كب، الئالث،: الوجه 

الإدسه)آ؟(،ثلوعم ي( حكتن آتيلث، ؤ الجادلة: ق قوله فدلك 
جذل•بمي؛ 

فاجعلنا.يقول: ه)ّآه(، معآلثنهدث> عمران:ؤةطةقا آل ل وقان 
فاجعلتا.يقول: (. ^)٠١٨ح(لسهدي فا'كتبقا ؤ الاىلة: ق وكقوله 
أجعلها•فيعني؛ (، ١  ٥٦ه) ئطث?ثاطتيبجث ل وكقوله 



واتنخ1اورتامحوه =)ت<

أنز!يض؛ كب، الرابع! الوجه 
التي-ص' ، ١٢٢ ه) ^٢ آس أفيَىب آلثمدثة الاناوْ!ؤآلآزص j قوله فدلك 

تدخلوها.أن اف أنزكم 

الئقت

؛٢١٧^عثر أحد عك 
الشرك!يعني• الفتنة، الأول! الوجه 
آلذندقؤل ؤ شزكآ، ت يعني ه، نتنه قؤث لأ ثق ؤ ت القرة ل قوله ٥^•^، 

سيم)ما<ا(.
افعث. جزمآ أعفلم الشرك يعني! (، ١٩١ه) ينأثثل أشد فها!ؤرآكثه ظرها 

الحرام.والشهر القتل من 
كلإ.ونحوم 

ا0كْر!يعتي،• الفتنة، الئاتي! الوجه 
•الآكمر يعني! ^)٧(، عمران!ؤآثثاءآكئنت آل ق قوله 

•افمر مني! (، ٤ ^)٨ آكئخه ^ئا 
ه)بم؛(،يعتي!فيالكفروقعوا•ثظزأ آلفثنة ي، وكقوله!ؤألأ 

(،٦٣^)نئنة تميم آن مءء ص ،٥١]،^ أل؛إت ظحدر ؤ النور! ق وقانر 
الكمر•يعني؛ 

فتنةم وكيلي كفرتم. يعني! (، ١ ٤ ب) أسمحن ئنض الحدرد!ؤنلأكمحؤ ل وقال 
واليهود.لمنافقين اق 

هلاللأيا لنظار وا والوجوه (، ١٨راكعاريف،)•(، ٥٥لهارون)ائر والفلالوجوه يطر: )١( 
(.٤٧٧الأيى)ونزئ ٢(، ٥ ). ووجوه )ق"اإأ(، 



اسد>القرآن ض

البلأءتبمي■ الفتنة، اثدث،ت الوجه 

ابتلناكيض: ٤(، ٠ ه)طه: هئا وثهئ، ؤ اللام؛ عليه لمومئ، قوله فن-لك 
اذلأء'عكمبم.

^٠بمي: ٢(، بمئ؛ونبماصت: ي نبم( ثذوو،َاتكا أن ثووأ ومله:ؤأن 
الذينابتلينا ولقد بمي: ^٠٢٢^٣،، ثن أإي!بم ئ هد ؤ إياُبمم• ل يتلون 

نلهم•ثن 
ثرعوف•قوم ابتلينا لقد يخك،• ،، ١ ^١٧ ثئا الدحان:ؤولثد ق وقال 

الدنيا:ق العياب بمي: الفتتة، الرابع: الوجه 
مابمني ين هاحتئوأ ١-^؛^ ردلى إى نر ؤ النحل: ل قوله فدلك 

الدنيا.ق عدبوا بعدمحا من ]بمي[: (، ١ ١ ه)٠ فننإ 
بمي:(، ١٠ه) أش ألثائثد١ب جعدفتنه أش ؤ، ووذى ؤ العنكبوت: ل وقال 

أحيربيعة، ]أب[ بن عياثى ق ثرلن، الآحرة، ق اممه كعذاب الدنيا ق الماس عذاب 
هيرا،•جش 

الرق؛!٧^الفتنة،بمي• الوجهالخامس: 
يذبونبمي: (، ١٣^)منوث أم يمد م يزم ؤ والداؤيات: ق: قوله فذلك 
بمي:عذابكم، يعني: (، ١٤^)كهؤ ^. ١١١ق بازر محرقون 

الخرق؛ا٧ر.

نا1لإيثته١^٠؛؛^ قرأ أس الروجرأ،تؤلث ذات والسا؛ و•' وكقوله 
الدنيا.ق واألؤمات ا،لومحتتن حرقوا الذين (، ١ ٠ رالدوج؛ 

ع.١ تء جهل، أبو حدعه م الدينة، ؤإق الحبشة إك ها-م بمكة، من عتاتي كان  ٢١١
الإمابة)أ/'هلأ((.ررضمض)م\/خآم.^م:

الردج•(سورة ؟ر 



واتنتلأير:الوجوه =يق<

.دض•'، 

تالقتل يعني؛ الفتة، السائس؛ اتوجه 

١٠ه) قآكوإآ' ي1لإأ0أنيجؤأ الناء؛ؤإق ق قوله فدلك ب/ ١ ٠ /  يقول•(، ١
كفروا.الدين أذ 

أنوموبهتّ ؤون نن -ص عل ؤ يونس؛ ي وقاو 
يقتلهم.أذ 

الصد؛يعني؛ الفتنة، المتابع؛ الوجه 

يعى•لثتزكيرا*ا، هكادمحأ يإن ؤ إّراسلث بني ق قوله فدلك 
ليمدوتك،لاآ.

أولآ تمن ؤ^؛ يصدوك، يعني؛ ه، ضئوك أن المائدةثؤثاغJزئم j وقال 
(^٤٩.)
الملالة؛يعنى؛ الفتنة، الثامن؛ الوجه 

مايخي• لخأفاتإ؛ؤثإءةامدف ي قوله فدلك 
مددإلا*_ يض• ١آ، "٣٦  ١٦١ؤإلامذهنصألآ-لئنيو؟ه)بمضئن، عيه أنتم 

الخحتم*ينك أن له 
ؤشد*هش•ضلالته، اش يرد نن يعني؛ ه، ثقعأ آق، يم_د ومن ؤ المادة؛ وق 

(.٤١ه) شتثأ 
المعدرة؛يعني؛ الفتنة، الثاسع؛ الوجه 

آنؤءلأَ لرتكنمعدرمم، يض• ه، بميعئم هفي، ؤ ئئ الأنعام؛ؤ ق قوله فدللئؤ 
تلإمحه)ملإ(ؤ؛ازأنأشِثث،تف، 

لمدوك.كوك، الأصل: ق ( 



اسْممحاممرآن هي 

يعينها؛الفتنة الفتتة؛ العاسر؛ الوجه 

(.سمى^)٥٨فئنع محقلنا يونس؛ؤثُ ق قوله فذلك 
لاممترعلطيقول؛ ه)ه(، كئ لأققائتِمح ااوتحنة؛ؤ;ث، ي وفاق 

عليهم.ومر ١^٧، لنا هل لرتبمنهم أمثل أئا لولا فتقول؛ لهم، هل وتنالنزق 
الجنون؛يعني؛ المفتون، عشر؛ المحادي الوجه 

يعني؛-٦(، ه)ه ه ُلتؤأآتمتزق ه وثنمثوق ن؛ؤتدصز ق ، lJ^_فذلك 
الجنون.بائكم 

ندواد

عكومح<لاا؛
ميلا؛يعني؛ عدوان، الأول؛ اتوجه 
سيل.فلا يعني؛ ١(،  ٩٣ءث،ألهلتيبم^)البقرة؛ؤةلأ"عنوثلإلأ ق قوله فذلك 
ئديقول؛ (، ٢٨^؛^)عدؤيى ق قثنت ٢^^٨؛؛ ؛lj iالقحص؛ؤ\ق وقان 

ّمتلح•
الظلم؛يعني؛ عدوان، الثاني؛ الوجه 
؛.١^١٠يعني؛ وآلاثدثنه)ه\ّ(، البقرة؛ؤصزونمحمالأم ق قوله فذلك 

والظلم.العصية عك يقول؛ ، ( ٢ ه) وأئثو)]0 ثادمأءث<آلإم- ة ؤ • المائدة وق 
•الفلملم الحيوان؛ يحني؛ ه)ه(، ألإنيوأتت.ون ^^ة؛ؤلأصمإ ق وقال 

هلاللأيا والنظائر والوحوم (< ١٨٦)والتمارض (، ٥٧)فارونت والظائر الوجوه يفلرت ( ١ ت 
(.٤٣٢)١لأعين ونزهة (، ٦٩)أ/ والظاضساسمانى والوحوْ (، ٢٣٥)القرآن ووجوه )ق٨٣أ(، 



والنخ1اذر

اساك

عكوجه؛نلاا؛
به:اض أنز ما تعدوو الزبن الاعتداء: الأؤل: الوح4 
ؤ٠١١الطلاق، ق وأمره اف ئنة يعني: أقده،  jijju•البقرة:^^١^١ ق قوله فدلك 

غيرها.إق يقول: (، ٢٢ب)بم ثتدوهأ 
طلمممن ؤ غرها، إك ه، أش ثدود َمتد نس ؤ الطلاق: ق نقلنها 

سهءه)ا(•
بممي،الوارث،ؤدش قسمة ل ه، أش حدود نمحى ؤ النساء: ل وقال 

ناراث-وإة ؤ له، امتحلألأ به أمز ما غر إق ي، -ثدودء, وبتثد ززثولن آقث 

بمنه:الامحداء الامحداء: الئاني: الوجه 

الديةنل ما بعد من القاتل عك ي، له بمد آغتدئ م ؤ البقرة: ق قوله فدلك 
(.١٧٨^)أيد فمتنه،ؤئفيثعياب 

ثنيأنيخ م ؤ قوله: إق ه ألفد نن ءش، أة الاندة:ؤتوم ق وكقوله 
(،٩٤ه) للم عياب يوُ ؤ النهي، ]بعد[ يعني: الصيد، قتل فمن يقول: د'لأثه، 

وجع•صرب بمي،؛ 

الحرام،والستن، الحرام النهر ل فقاتلكم ه، عثتمحم ئتيآسئ ؤ البقرة: ق وقال 
.١( ٩ ى)٤ عوم أغثدئ U ؤ فقاتلو٠، ه، ؤقيأوا'عكو 

وكثفح(، ٤٦القرآن)ووجوم (، ١ والتمارض)٧٨ (، ٥٨لهارون)والطائر الوجوه يفلر )١( 
الراتر)لأآآا(.

حاليون.فها المار أصحاب ياولملى الأصل: ول الشرف. المحقق من )٢( 



وق(=;اسله،ر >؛^، ٥١ض 

هرس

حما

:٢١■؛٧^^١ عك 
أوجب:بمي: قزض، الأنل: الوجه 
أوحفمن يقوو؛ ١(،  ٩٧اثع^)فمي رص القرْتؤئثن ل قوله فدلك 

فهذالخخ،ف1حرمبه.
أوجبتمما بمي: (، ٢٣٧^)مبمم ما همبمس ؤ أيضآ: البقرة ل وناو 

أشكم.عك 
أ/١ ١ / أوجبنا ما يض• ه عثهم مصنا ما علتنثثا ئو ؤ الأحزاب: ق وقان 

ءليهم،ؤؤاأزلهإه)«ه(.
دع،تت يعني لرص، ١^،^؛ الوجه 
لكمتى قد يفوز: ٢(، ه) بلا ثتؤ مصزأس ئن. الثحرJم:ؤ ق قوله فذلك 

أيإنكم.كفارة 
وشاها•يعني؛ ،، ١ أردتاومحثناالنور؛ؤ'تمحء j وذاق 

أحل؛يعني؛ قرض، الثالث؛ الوجه 
^)٨٣(،ثاكانءئافي،تينيسامحآقق الأحزاب:ؤ j قوله فذلك 

أخلفيا ؛عش: 
أنزق:بمي: ئزض، الزابع: اثوجه 
عليكأنزو يعني؛ ب، ثضا'لهمءاث \أؤوأترهو القصص:وة ق قوله فذلك 

مح)ها/(.القرآو،ؤونكإكتائ 

والوحرم(، ٢٥٢القرآن)ووجوه ١(، واكماريف،)٨٨ (، ٥٨لهارون)والنظاثر الوجوه يننلر؛ ( ١ت 
(.١٢٨الرم)وكتف (، ٤  ٦٧الأء؛ن)ونزمة (، ١  ٢٣للدامغاق)٢; والفلائر 



واثنتلاض=دق،ء=^=^===^==ءء=^^=^==^=^^^^ءء=اسه 

٢.باِلثحمةل ثزلش الأية، هذه غم مدنأ ولا مآكأ لا 1وه القرآن ق ليس 
بمنها•المريضة مرض• اثخامس؛ الوجه 

?-ت'المواريث قمة يعني: (، ١١^)أممي نث مٍُآكثه ؤ النساء: j فدلك 
الأية.هذه ق ذكرهم الذين لأهلها 

اشللل"ين ه' أش بمي ألصديث.../^٤ ؤإتا ،: Jراءة١٢ق وقال 
•ه)*اُ( أهلها أعم الأية هذْ j تعاق 

اممقو

العفو،مني:الفضلمناذل:اثوجهالأؤل; 

؛ض•٢،، ١ ^)٩ أنمو ؤ ,لجشآ ^٥١ ؤ القرة: ق قوله فذلك، 
أموالهمالفضل،ُن يعني: (، ١ الأعراف:ؤ.ثذأكسه)ه؟ وق أموالهم. من الفضل 

لصدقة.اق 

الرك؛يعني: العفو، الثاني: الوجه 
اضأف إلا ب، نشى آن القرة■•ق قوله وذلك 

الزوجيترلئ• أو يعني؛ (، ٢٣٧^)ألتهاج عمدة ثدهء أدى تتمزأ ؤآؤ لأزواجهن، 
لامرأته.الذي النمف، 

م(،زضاس)مخه؛-آهإ(،وشرامني

ب.لإثمحشأِثديأو زم٢٢ ألزثاُ_، زف، 
ادللأي،روالغل'تر رالوحوْ (، ١٩واكمإرف،)•0(، )٩ لهارون والظاتر الوجوم يطر: )٣( 

(.٤٣٦(،ُزئالأمن)٦٨/٢ئكلiرساطال>اكرآن>أ*ا:أ(،والوجوْ )ذ،اممأب،(،ُوحوْ 



اسليماممدآت ض

يعاقيكمءفلم وتوككم ُ يعني آ، ١  ٨٧ه) عت^م همعفا عككم فتاب ؤ يفأ! I وقال 
وأملح،مفللمتئ ثزلأ فتى ت يقول ه، هح عمتا يعن ؤ عمق! حم ق؛ وقال 

•( ٤ ٠ ه)الشورئ: ؤئمْ'ءئآثمح 
تالعفوبعينه العمو؛ الئالث؛ الوجه 

أسعما ولمي ؤ احدت يوم انبزموا للذين عمران، أل ق قوله فدلك 
^إيم)ههل(،جمرسأخم.

العفوبعينه.يعي• (، ٤٣^)ثه،و لإنث ل؛ عنلكن> آسث وق؛راءة!ؤعما 

اضد
،;١^١١عثرة عك 

الاغتسال:الطهور: الأول: الوجه 

منمحرحن حش يعني: ه، كهنف ثئ يميس دلا ؤ ١^٥٢^٠؛ 3( قوله فذلك 
آمرقأجق بن يآمهى لنرأا،ؤ اغتيعني: ه، ثلهنث هإدا ؤ الحيض، 

ألآه)مأآأ(،يعني:فيامج.
لوا.فاعتيعني: ^)٦(، مآهلهروأ جئثا المائدة:ؤوإيىَقم ق وقال 

الاسجناء:يعني: الطهور، ايئاني• الوجه 

البولأر يغسلوا ]يعني: ه، يملئثوأ أن نحتخث يهال ؤ برا-ءة؛ ي قوله ئ>للث، 
١(.٠ ى)خ نحبائلهمت ؤزأس والغائهل[، 

هلاللأيي والغو-اار رالوحوْ (، ١٩١)واكماريف (، ٦٠)لهارون ائر والغل—الوجوه ينظرن ( ١ ) 
(.٤١٩)الأعين ونزهة (، )Y/٩٣للدامغال والظائر والوجوه (، ٢١٦)القرآن ووجوه )قممب(ا 

يخسلن•حتظ ت الأصل ل  ٢٢١



وارنقأاذر

والخث1لة1الأحداث حمع من الطهور ت الثالث الوجه 
(،١ ١ ه) يدء ِوثهثةا( آء آلكتأء تن هلإ ثري ؤ الأمالت j قوله فذلك 

والخنابة-الأحداث من بمي؛ 
المؤُنينبمي* (، ٤٨'^!^)آء آلتء من ؤأتزلثا ؤ الفرقان؛ ق وكقوله 

واإئتاُة.الأحداث من به يتهلهرول 
لأدبارهم:النحال إتيان عن الثزه الطهور؛ الوابع؛ الوجه 
أداسالثم ميءآًظم نن مجوئم ؤ الأعراف؛ ل قوله فدلك 
أدبارهم.ق النحال إتيان عن سزهوذ بمي؛ (، ٨٢ه) يمملهاثوث 

bj،^ ،٢١٢١.
كنه؛والمدر الحيض ب/  ١١/من الطهور الخامس؛ الوجه 

الجنةj لهم بمي؛ ه)ه٢(، ^نة أروغ القرة[؛ؤنلهنإينا ي قوله ]فدلك 
والمدر.الحيض من مطهرة أزواج 

ؤدأر>جقوله؛ إك ه ^لخفم ّهمتن هؤ م ءمران؛ؤ آل j تعاك وكقوله 
١كلمه والمدر الحيض مجن ( ١٥ه)ملهتثترة 

ظتطوالتاءرآ<.
الدنوب؛محن الطهور السادس؛ الوجه 

٩^١(،(زتأ1هتحنه)الواس؛ لأثثه7إلأ الواقعة؛ؤ وقعت إذا ق؛ قوله فدلك 
ا،للائكة.وهم الذنوب، مجن اكلهرون بمي؛ 

أئاسبمتهثيث(:ؤمكأءدفيينن ٥٦)]١(١^ 
•سهو وهو الأعراف. من ( )٢٨الأية مكان 

َء؛/ (:ؤمحالأوsجمحآ٥٧)٢(الآة)

الأصلل الأية هدم وجاءت و. 



اسليمامآن ض

تولآإ؛!£آهميتؤ ثمدمأ،\ىدى آفيحل ثعنم ^.٤، للموتزت الج1دلة، ق ومال 

ومحمؤ الدنوب، من ه، كليرنم صدقه أثوفم يذ حد ؤ ي.y_ وقال 
وملهرحا.(،ض: ١٠٣ها^)

الشرك!الطهورمن السابع! الوجه 

ه)عبس!آا-؛ا(،تئهتآم ... محق ذ المثصللا،!ؤ ق قوله فدلك 
الئرك•مجن 

منمطهن القرآن بض؛ ، ٢٢ه)المنةت مطهره محئا ماوأ ؤ أيضآ! وقال 
الئركوالكفر.

الأوثان.مجن بمي؛ (، ١ ٢ ه)ه .>ةق{/متجآ امحْ؛ؤ،ءر؛ ل وقال 
.نفلأuفيالخغ١٢٢

\ري'■'مجن القلب محلهور بمي؛ الطهور، الثامن؛ الوجه 
نأفآية د'.لأؤ ؤ قوله؛ إك ^ ألنثآء ثقم يإدا ؤ البقرة؛ ق نعاك قوله فدلك 

^-ضتسصوالرأةساي•
ؤيآءمن وملم!ؤئلوهزل عليه اض صك الني، لناء الأحزاب، ي وكقوله 

والدنس.١^ محن يعي! ه)ّآه(، أئهزسموضص دمحظم ;هماب 
والإثم؛الفاحشة مجن يعني! الطهور، الئاصع! الوجه 
مجن(، ٤ ^)٢ آمحتلمثلك آس إة ثعنيم ؤ عمران! آل ق قوله فدلك 

بطرتفيها الفصول وكثرة }ؤ2ويئ شثلأ وسميت الناس، إك الحجرات من القرآزت ق الممصل ( ١ ) 
((.١٩٤)أ/ الميز ذوى وبماتر (، )٦٣القرآن غريب، شتر ريفلرث الرحيم. الرحمن اض م ب

4•يخثث>قفيفيأمحمح 



والإثم.الفاحشة 
 ،iاليهود أف وذلل jI،^^.بالفاحشة

قوله:ؤِلثوم،شكوهإك س؟ت»_؛^؛ الأحزاب:ؤممآآخ ي وقاو 
هالآيات،ؤوثلهه هذه ق يكز الذي الإثم ت يعني ه، أل، أتل أتيص ■قهتظم 

منالإثم،ؤيله)'بم(لأ
ذنتاؤ( ؤ هود! ق قوله فإ،لك أحل. يعنى؛ الطهور، انماسر: الوجه 

•الئزؤيج 3، لكم أحل يعني؛ ثلإب)ارما( أطهز 
اد

:٢١٧عك-٤^
الأؤل;إندمي)إذ(:الوجه 

إييعني: (، ٢٧٨^)مقأؤيرأإنلأ>مزظ ودروام\بمَ( ؤ القرة: ي قوله فذللث، 
مؤبن،كنتم 

إي• يعني ه، إزكتم ألآءأون وأسم قرمأ وث* يئدأ ولا ؤ : عمران آو ق وكقوله 
كتم،ؤ'ثؤِمهب)وما(.

(،ه)ّآ١ هت َئثر إن محكوم آف تى %ijd ؤ التوبة؛ ي وقاو 
موتن.إليتم بمي: 

)ما(:يعنى: إل، الوجهالئانى: 

لظناحارق من لأءند.ممح و سو ق أزدآ ثؤ ؤ الأنساء; ق قونه قز]\ن 
فاطن.كنا ما بمي: (، ١٧ى)

والوجوه)٣٣(، القرآن ووجوه (، ١٩٥)والت_صإريم، (، ٦٢)لهّارون والنظاتر الوجوه تظرت يا 
)بمآا(،لم:سالأف)؛«ا(.الأمن 





وارنء1اذرءاثوجوه 

باقي*ذيت ١(: ٠ ي) آم ًثدمإيثاف أن ألقنأئ اقمأ ؤ\إتج؛ اثزوم: في وقال 
اس.بايات كذبوا 

إلأامجهاو1ادس:
٠(' ١١٦^)١^: ؤإن\ثتمحهأءتؤمح قوله: فذلك 

١^.أذل ذي لكنت ما مدا ونحو بميونستهه(، آ)ثثنتزهم 
S

اش

آ:١ أوحه١ ثلاث عك 
كنس؛يص•' ش، الأووت الوجه 
ضم كيفن يعني: ٢(،  ٢٣^)شقمحإ آ؟ ٣٠ ^^١ القرة: ق قوله فدلك 

نحييكيف يقولأ: (، ٢٥٩^)أضُبممه ؤآئ_شض،أيضا: وقال الفرج، 
موتهابعد القرية هده أهل اس 

ائ:من بذي: اثى، الثاني: الوجه 
هذا.لك ابق ض يقون: ^)٧٣(، نذآ ثق ^١٥ عمران: آل في قوله فذلك 

ليزيكون[ أبق من يقول: (، ٤٧عمران: ;لآه)آل 4 هزة كقوله: رو[ 
تكذبون.أين من يقون: (، U)(5t،ه)المائدة: ؤآقؤثس وكقوله: 

الساعات:بذي: آناء، الثالت،: الوجه 
بض:١(' ١ ه)ّأ مجدوف وخإ آم ^١٤٥ ؤ عمران: آل في قوله فذلك 
يميلون.وهم الليل ساعات 
الأبل•ساع١ت ومن يقول: (، ١٣٠ؤنتيتام،آتلبم : ْله في كقوله ]وا 

الليل.ساعات يعني: ؤثائآآأؤفييم)ا،(، الرمر: في وقأل 

والوجرْ(، ٥٣القرآن)ووجوه (، ١  ٩٨والخماريف)(، ٦٣لهارون)والطائر الوجوه يطر: )١( 
٢(،• اجي)• الم.ق)أنن(; يطر (. ١٤٢راتر)الوكثف (، ١ ١ ٢ / للدايناو)١ و\ذطاش 
(.١٨٤)المعاق ومصابح 

(،وادامحون)٤(.>٢(وىلافيب)٠٣



^^ءًءءءءءء^^==^^ءء^====^^==^^^^^؛ء؛ً؛وع^==اسليع اصان ض

اثضا\\\ا 
عإا،خةأوحهلا،:

الواعظ!يعني؛ الكمة، الأول! الوجه 
iiU-U  يعني!(، ٢٣١ه) وآلمحكمو أوئني، نن عوي أئ، ؤوتآ البقرة! ؤ، قوله

فيمآن!سالأمضومحلوادام.
قالتي الواعفل يعني! (، ١٥١ه) وآش؛كثه (لكني أيضا! وقاو 

دال؛رام•الحلال، من القرآن 
ا.عمران3١٢،آل ظثرها 

انأرآنيعي! (، ١  ١٣^)ةلiلأ الكثث ظك أئ الناء! j وقان 
و\خو\أر\م

والعلم!الفهم يعني- الكمة، الثاني! الوجه 
والعلم.الفهم يعني! (، ١٢)مريم! ه صبثا نلم وءانمه ؤ * قوله فدللث، 
يعني!وآاُره)ها/(، أوكئت، ءا؛بمهم آدن ؤ الأنعام! ق وقان 

والعلم.الفهم 

والعلم.الفهم يحني! ٩^١(، ه) وؤلمآ ءايناحكآ ويظلا ؤ الأنبياء! ق وقال 
والعلم.الفهم يعني؛ (، ١ ٢ ه) ،(هنآ لقإن!ق وقاو 

النوة!يحني! الكمة، الئ1لثا! الوجه 

هلاللأي والقفار والوجوه (، ٢٠١)واكصا'رف ٦(، ٤ ) لهارون والطائر الوجوه ينفلرت ( ١ ر 
الأعبنونزهت ٢(، ٦ ٠ / ا ) والطائر والوجوه (، ١٠٧)القرآن ووجوه ب(، ١ )؛،٩ 

(.١٤٣)انراتر (،وكثف ٢٦٠)

سأة)ارة(:ؤثثته )آ(الآد
ي.



(،٢٥١و\إاكثهه) آئك- أممه وءادثم ؤ القرة: سورة ق قوله ٧-^، 
■النبوة * )عنى 

■النوة يعني• (، ٥٤ه) وآ-وته ألكثب ءال،ءمنَبم ءاةثا ممد ؤ النساء: ق وقوله 
٢(•* \}ك\ب،ؤنتله1ابه) النبؤةمع دعنيأ ؤنث١تنث١تجقعه، ص: وق 

القرآن:ضر يعني: الحكمة، الرابع: الوجه 
iU،ii ، القرآن،ي بإ الخم ض؛ ه، ألحصكثه ثوق ؤ الفرةت ي قوله

(^٢٦٩.)
القرآن:يعنى: الحكمة، الخاسى: الوجه 

القرآن.يعني: (، ١ ٢ ه)ه ألحكثة آثغؤ النحل: ق قوله ^، JJi؛

النمهق بالمودواثنهه ام 

عكو-جهمرهت
يعني•المنكر، عن والنهي التوحيد، يعني؛ بالعروق،، الأمر الأول؛ الوجه 

الشرك؛]عن[ 
ألثصوذ،ه،حأوة للثابج، مثثا -أأمؤ -ض ؤ'محتم عمران؛ آو ق قوله فذلك 

يض؛(، ١ ١ ٠ ه) اصفر م ^٥ ؤ عزوجل، ه بالثوحد يعني؛ 
الئرك•عن 

يحنيألتن-ثوفه، ؤأ'ؤمئوف قوله: إك ه ؤألقنثزث براءة: ق وقال 
الشرك.عن ]يعني[: (، ١ ١ ه)آ \ك==م •؛g يالتوحيد، 

ثبيؤ ،؛  ١٣١ه ؛٠^٠ هال،لئس؛١؛؛?^،^ ^ ؤ فورلقال: عن حكاية وقاو 

للدامغاقوالنظائر والوجوه (، ٢٠٣)واكماؤف (، ٦٥)لهارون والطاتر الوجوه ينفلرت ( ؛١ 
الرائر)هةا(.(،وكثف ١٢٣/١)



ءع^؛=^ءءهءءءءه=^=ءً^^=^==^^^ًعءء=^^=ً=ح^ع^=اسلهم >؛،;، ٥١ض 

يعني!(،  ١٧عيقئؤه)بالتوحيد، ه، إمز آلصثلوء أقر 
الئرك•عن 

والتصديقومؤلم، عاليه اف صلر الني، بائاع باييروف• الأمر الثاني• والوجه 
الكديبيه؛والمنكرI به. 

ii ،^ إكب ^^١^٢'^؛، التوراة:أهو عمران،لومي، وآنر قوله
وسلمعليه الله صل بمحمد، ؛الإيإن يعتيرت ه، المموف ؤ قوله! 

اضصك بسد، التكدب عن، ]بمي،[: بمّآا-ةا(، ٣ مر ؤثتهنث 
وسلم.عليه 

ه،اثنثوف بمتيط دآلثدينط.٣'أله نألمحزن في!راءةتؤ دناو 
(،٧١ه) \ذثذؤ عير وينهون ؤ وملم، عليه اض صخر بمحمد، بالإيإن يعني 

وسلم.عليه الله صل لمحمد، التكدو.با عن، لبمي،آ؛ 

المود

ا:١ أوحهل اربعة عك 
المزض:بمي،: المعروف، الأؤل: الوجه 
ثكامزصيردا 'كان وثن هلنتثعنم عنئا "؛١^ وش ؤ النساء: ق قوله فدلك 

بالم.ض•ض• ^٦،، 
آوأش ت إلا نجنذ4لم نن ١محب،/ ٢ يكثر/ ؤ، خين لا ؤ فيها: نفيرها 

(،١ ٠ )٩ القرآن نظاتر وتحصيل (، ٢٠٤)والت_صاريف (، ٦٦)لهارون والظ،اتر الوجوه ينظر؛ ( ١ ل 
والظLئروالوجوه ٣(، ٠ القرآن)٨ ووجوه ا(، ٤ هلال)A)،3 لأيي والفلائر والوجوه 

(١٤٦٠الراتر))آ/ةّآآ(،و;زهةالأعين)ةيه(،وممف 



الفرضل١ا•١(،يعني؛ ه)؛ تتروف 
العدْتانقضاء يعد ثمنها الرأة تزين ان العروفت اأئأتيت الوجه 
يض•ب، آجلثق ثنى قادا ؤ زوجها عنها للمتوق ١^٥، ل قوله محيلك 

(،٢٣٤)ه ألمني، ؤآآنثسهى قؤأؤغت\ع ؤهلأين1خ العدة، ]نش أذا 
الأزواج•وتلتمس وتتشوف ةتئأ أف بمي 

تالحنة العدة يعنى الحروفر، الئالث،ت الوجه 
مميعىبو يئولوأ أن إلا مثإ راعدوهن لا ؤ المْ: j قوله فدلك 

مءحأ.عدوص يعنى! (، ٢٣٥)
دةيٌّد،■ ر٥ا، ه محك ثمهولا وؤ^' وآمحوئم ليا ؤنؤأوؤئة النساءت ق وماز 

حسمنه«

مزلأكّ  iyyؤ؛_قوله: ١^؛ آلنززه، آووأ آكثه ثضز ^إدا ؤ وقان: 
حنة.عدة يعني• ، ٨( ه) معروهأ 

لحرؤ لأحته، الرجل دعاء حنا، مولأ يعني: ه نمومحث القرة؛ ق وقال 
(.٢٦٣ه)أدى يدعها منصث.دت 

تضوينظر■ والظاتر، والأثبا، الماد، وابن هارون كناي، ءد\ السالفة، الما'در j القرض وهي ( ١] 
/<(^^Y0U ،)(وساف٢٥٥/٤وضراسري،)

دالل'د، ٢ ' ■ ، ١ ٦ آ/ ير_) الموزاد ٢، ٢ / )Y للنحاس القرآن ومعان (، ١ ٤ )Y/ ؤإعرابه القرآن 
/Y(٤٣٦المر.)



اسلماممرآن ض

ان!الإنعئ تنثر ما ت يعني العروق، الوابع! الوجه 
النحليسع أف ليعني[ت ه، ثع؛ ^2^^، ؤ ت البقرة ق قوله فذلك 

٢(.٤ ه)١ آلسذيرك> حماعق ؤ قدرميسرته، يمتعهاعك أن إذاطلقها، امجراته 
تيعني (، ٢٣٣^)يأمحف دؤنهملمس يدمحء لن ؤوءث(ألؤزد المراضع: j أيضا وماز 

قدرمسنزته[.]عك الأب، عك 

u^l_t

؛:١١أوحهثلاثة عك 
القيهنان؛به يعنى الطاغويتؤ، الأول: الوجاه 
ؤودؤب؛ِنت الشيطان يعني: ه، الظنغوت يكنز ئمن ؤ القرةت ق قوله فذلك 

ياشِه)ا"هآا(.
ق]يحني[: (، ^)٦٧آلْكمت سيئ ق واك؛ذاَكث،وأيميزن ؤ النساء: ذ نظرها 

الئيطان.يعني: (، ٦٠ه) ؤوء؛دأممؤت المائدة؛ ق نظرها النيهلان. طاعة 
تعاق:اف دون من تعبد التي الأوثان به: يعنى الطاغوت، الثاني: الوجه 
يعني:(، ١لaكمثه)٦٣ؤأنتنؤأ أئن آعثدؤأ أنت ؤ الحل: ق قوله فذلك 

الأوثان.عبادة 

(،١٧^)أثب هابؤإإق تبدؤها أُا آلْكئوث ؤ)أؤخ؛أجثثؤأ قوله: ازمحر، ق نظرها 
ريم.إك وأنابوا الأوثان عبادة اجتنبوا والذين يعني: 

لقوله فذلك اليهودي، الأشرف بن كعب يه: يعني الطاغوت، الثالث،: الوجه 
اليهودى،أشرف، بن كعب، يعني: ه ألْلنغوف ١^٤١^٢ ؤدأثم:ثلإوأ البقرة: 

(،٤ ٢ / )Y للدامغاق والنظائر والوجوه (، ٢٠٧والتماطسا)(، ٦٧)لهاون والنظاتر الوجوه ينخلرت ( ١ت 
(.١٤٨السرائر)ونزهةالأعين)ءاأ(،وكشف 



واممظائر=د^=^=^====^=^=^^^=^^^=^^:=ام-»وه 

٢(.ي)¥ه ؤن؛آ\شمإو\ف!ئك؛ةا ؤي<غرجوم 
ض•ه، آلًًءشلأ ين محيا آقيى إئ ثر أتم ؤ الناء'• ل نقلنها 

كمآ•يعني• (، ٥١ه) نألثكنوب ألحتت ؤيؤيّوث اليهود، 
أبض• (، ٦٠اثنمته) ؛١!؛، إتاي أن يمذوف ؤ وقال 

١^٧١،•ابن 

،تعكوجهمح١٢
الإيءان[ت]والنورت الشرك. J*_: ،؛jlajl ،،0الأنين الوجه 
إلألهل1تثتي بى حمأنهر ءاموأ 'ادمث ولأ أس ؤ ١^٥؛ ي نوله فدلك 

الإيان.إك النرك من يض: ٢(،  ٥٧^)١^ 
آلْللشاتى لثم؛أثؤ ؛^ركن5كتث ٤٥بمل هزآيوى ؤ الأحزاب: j نظرها 

الإيان•إك الشرك من يض: (، ٤٣^)ألثئ إق 
يثص ك ؤ ولم، عليه اض صك إيرامم، وقازلموّئفي 
ه)ه(،]مي:ُنالشركإكالإيان.\آصأذ\ض 

الّهار•^؛،■ والثور، الليل، يعنى؛ النلل،ات، الثاني: الوجه 
ثج*لأئلمحخدأ'لآرص ألثتو؛ت ثاق ألذى إثي ؤأ.لثتاو الأنعام: ق قوله فدلك 

(،١ ٤ -٤ ١ مثر)أأ والالخازي احتم،ار ق والدرر (، ١ ه • - ١ ٤ الء_رآن)٩ نزور أساب يطر: )١( 
وكلكبث)سم،)اسمياا(.

(،٥٤والظائرساِغان)٦! والو-مْ ٢(، • والممارف)٩ (، ٦٨والظاترفارون)الوحوْ يطر: )٢( 
اك'ن،الو-بم : مه'الأصل من مقف، ورن ونمة (، ١ ٥ )١ راتر الوكثف ٤(،  ٢٣)الأءين ونزهة 

وص■الد-مْ دش، نحطوطن ض وقد الظلم. نم الظالين، *م الفلءات، ثم 



اسليُاهران ض

القرآن.ق وليزمثليا والنهار، اللتل وجعل ت يعني (، ١ ه) وألرر 
>ق<=

س

اسوا

عكدجعلا؛ت
الأهوال:الغلل،ات، الأودت الوجه 
يعني!(، ٦٣الردأتتر^)ظثثت ين ثنن؛ي؛تر م ؤ الأjعامت ق قوله فدلك 

الزوالمم.أهوال 
(،٦٣وآلثنره)ؤ ت يقول حث النمل، ل نغيرها 

والحر•الر أهوال بمي؛ 
خصال:ثلاث الذست: القاني: الوجه 

التطن،والزحم،والمشيمة.ثلث^)٦(،يعني؛ 
أكإلا ١^ لا أن القص 4 ص ؤ ليوض: الأنياء j وثار 

الحوت.بش وظلمة الماء، وظلمة اللتل، ظلمة يعني؛ ^)٧٨(، سنحنثض 
رقسثها ؤئل1ى1أ قوله: إك ب، لم م النور:ؤأزَكهلتنمذ ي وقاو 

مظلم.حد ل مفللم، سو ل مفللم، قلب يعني: التكثار، به يعني (، ٤٠ه) سن 

ت

رق

٢-٠ والممارف)٩ (، n،\-iAلهارون)والطائر والظئرربأأ-مأأ(،وسه الأبْ :أ(طر:
(.١٥١)السرائر وكشف ٥(، ~٤  ٥٣)والنظاتر والوجوه (، ٢١٠



ُاثتظاذر

^1

•١، أوجه١ بُة عك 
يعني؛الظالن، الأول؛ الوجه 

١^^،يض• (، ٤٤ي) ألْكس عز أق ثتنث أن ؤ الأعراف؛ ق قوله فدلك 
الله.سيل عن يمذون الذين 

-ض؛(، ١٨^)آمحة ء أش ثظ يقول؛ حث هود، ق نفلرط 
اكرىنمن.سونعنطاش•

(،٣١أؤاه)الإنسان؛ ثداثأ أثر ؤتأنم0 الإنانث عك أتن هر و: 
ونحو0ممت.الثرين. يض؛ 

•>،صه بديب ه نفيظلم الذي السلم به؛ يعني _،J^،، ^؛ ٥١

غثربرك•
صظ، 'الثم نذو منا زلا ؤ وحزاء؛ لأدم ، Ji،_3ق قوله فدلك 

لأساسمميا.(؛ ^)٥٣آلنمن 
لأشكا(؛ ١ ^)٩ \ضة يق ظ، آئن؛ ثذ، ي ^زلأ ١^١^ ي ظئهأ 

بخطيثكإ،

ثنيحئ تكننش أنث إلا إله لا ؤ الأنLء؛ ي يوش وفاز 
غم'ثُرلب•من بدله ه نفظلم يعني؛ ^)٧٨(، \شو\وى 

َلأبسن ل ؤظُغفو اثس، ٣، ظنكه ق م موّن؛ وقاو 
ءنأنفسءم الاس فهو التوحد أهل ي كاف !ذا هالاونحو (، ١ )القصص:أ 

٢-١ والممارف)١ ٧(، )ا،ا--ا  jjjixوالطائر والوجرْ (، ١ ٢ . - ١  ١٨)والظائر الأشاْ نظر: ي٠ 
١(.٠ ٤ - ١  ٠٢)^ وص (، oU-0٠سا.ناق)Y/ والظاتر واارجوْ ٢(، ١ ٤ 



اسليعالأترآن ض

غثربرك•
ظلمؤس الطلاق، ق ه لؤ حدود يمث وس ؤ المهرئ: التاء ق كقوله 

•ئرك غر من بمعصيته (ت ١ ت ه)الطلاق ئثتهء 
البقرةأ١؛.ق نظرها 

الكبائرأصحاب يعني: ه)ءا>:مأّآ(، ظاِتِفء ؤننث1ر ا،للائكة: ق ونال 
مرك.غر من هم أنفظلموا التوحيد أهل مجن 

الناس:يظلمون الذين يعني: الظاين، الئادث،لى: الوجه 
^iUj ، هدأثبئمآ' ننجج عمثا متى مثأتا سثه سقذ ثبمرؤأ ؤ عز؛ حم ق: نوله

الناس.بظلم يبدأ من يعني: (، ٤ ٠ ه)النورئ: ي؛إأ\شيذوآ لا إدمح» 
سرا'هم ق نتمن ١^ يئون قدأئن اشد إنما ؤ نقلنها: 

)الثورئ:آة(؛

بزلإ•غثر بن أنمنهم محنضول يمزون يعني؛ يفللمون، الرابع؛ الوجه 
يعني؛ه، ررهةمحأ ثا محي ثن ^^١ إّرابل؛ لني القرة j نوله فذللئ، 

المزوالسلوئ؟

القفعصوا ذللث،، عك يزدادوا ولا ليومهم يكفيهم ما أنياحذوامنه أمرهم وكال 
رفعواحين، نقصوا وما صزونا ومس ه ظلثؤثا وما ؤ يٌي،■ نوله؛، فذلك فيه، 
يحني؛(، ٥٧)بمللئو0ه أسهن؛ 'كارأ وكيح، ؤ يوم، فوق والساوئ المن 

وينقصون.يغزون 

هثثم ظذ م. ؤنتذ،سلذ'بم (: ٢٣١)١^: >١( 
رامح،٠-؛؛,، كوب محْلوطة من أسام وما (، ١١٩والظاتر)الأشاْ ق ئا مغايرأ الوجه ؤ، سا جاء )٢( 

()ق١١



=ءئئ(==ً=ًً=^==ء===^:==ءءءء==ءء=ءامجمه

الرحرف•ق قوله فدلك والتكذيب، بالشرك هم انفيظلمون الخا4|ست الوجه 
رماؤ ذب، بغير الأحرة ق منعيبم كلها، الأمم كنار يعنيت ب، ظقننهم ما ؤؤ 

وتكذيهم•لكفرهم هم لأنف(: )٦٧ه . ئإأإثله\0 
مححدون؛يظلموزت السادس! الوجه 

أنميمحسقأ اة-ن »أوكلث، اؤزنئأحمت وثن ؤ الأعراف; أول ق قوله فذلك 
افه.مجن ليس أئه مححدون; بالقرآن كانوا بإ يعني; ه)٩(، يثلاوف إث\سا يثامازأ 

والعصا،اليد يعني؛ ثاثينآه، موش بمدهم بمن بمتا م ؤ الأعراف: ق كقوله 
اف.مجن ليست أب اياتنا: فجحدوا يقول: (، ١ ■؛آه)ّأ٠ قلنوأ ^^٠محبموف
ةاآ'لأدمئد=كئب آن إلأ أ'لآيني، رس>ل ذ منمآ وما ؤ إمراتيل: بني ق وكقوله 

عئودماه)الإمراء:هه(،ه ألآ"ثت رسل هأومجا مظننإ مصرء ألناهه نود وءابما 
القه.من لمست أما ما فجحدوا يقول! 

اوس1رءين؛يعني! الظالن، السابع؛ الوجه 
ي•مييب، ؤ، ثحد من ؤ النارق، يعني• -؛5^4^، ثاثأ ؤ يوصف: ل قوله فذلك 

سخيأذ التارقين، يص■' ^^أكته)هلأ(، نحزى َةو'ممث، .؛ووث رقة،ؤدهن ال
نألث\فيعثثالكارى ؤ المائدة: ق كقوله مرقته، قدر عفير فيتخدم لرقته، عبدآ 
منيعني؛ (، ^)٨٣—٩٣هئنهء بمد مجن همن؛١>؛، ؤ قوله: ه،!ئ أديهنا ئوأ آئْل
مرقته.؛حي 



=^^=^!==^=====صع^^اسمر اهرأن ض
ء•

ام

s١١أوجهأربعة عك 
الشرك:الظالم،بمي: اتوجهالأؤل: 

(،ه)٢٨طله إيسهر يثوأ ولذ ءاتتوأ \ؤبى ؤ الأنعام: ق قوله فذللش 
؛^٢:،•

لإه)م\0:سؤ لأنه: 
عفليم.لينب بمي: 

ثرك:غر من يصيبه يذنب نفثه الحبل ظلم بمي: الظالم، الثاني: الوح4 
بمعلوش لسوإ صمإيإ قسءئن دلا ؤ الطلأق: أمر ق الثقرة، ق قوله فذللئ، 

ثرك.غر من بذنبه (: ٢٣١ه) مسهث ظز ئثد د'هق 
فللمالعللاق، أمجر ق ه، أش يمدندوي وش ؤ القصرئ: التساء ق كقوله 

نزك.غر مجن بمعصته ١(: يم)الطلأق: ئملهر 
الكبائرأصحاب، يعني: (، ٣٢ه)فاطر:شهء طارؤ ا،للاذكة: ق وقال 

ثرك•غثر من بل-نوحم هم أنفظلموا التوحيد أهل من 
الناس:يفللم الذي يعك،• الظلم، الئالث،: الوجه 

اكولصثابمالإّراء:آم(،بمي: 
حق.بغر القاتل ظالمه 

الأموال،وأخذ النفس قتل يعني: >^،^، بمعل وش ؤ النساء: و وقال 
(.ه)J٠٣ار١ قنيه ذّنحى ؤءنئثاوظiلثا 

٢-١ واكارف)٥ (، UT-U١)لهارون والظائر والوجو، (،  ١٢-١ ١ ٢ )• والطائر الأشاْ بمظر: :١( 
١(. ٥٦-١  ٥٥)المرام وكثف م)همه(، لاوالا.ناز،)X/ والظار والوحوْ ٢(، ١ ٦ 



واثنتلاتر

هص:\(ص.وي:سنأمدصس 
القص!وعني1 الظالم، الرابع؛ اثوجه 
محنهةظإُّ ولم أممها ءاثن، آثننن يميآ ؤ الكهف؛ سورة ق قوله فدلك 

سآ.مه ورتقص مي؛ ^)٣٣(، 
ُثسقلم  ١١٠آلبمتو ِم آفط آتوؤث وثع ؤ الأساء؛ ي ومال 

قملولا ؤ ت مريم j كقوله شيئآ، ص تقص لا يعتي؛ سفاه)؟؛(، 
متثآ•أعإلهم ينمصوذمن ولا يقول؛ ٦(، • ي) منثا 

اضاد
عكوجهثنر٢ا؛

حجة؛يعنى؛ الثالظان، الأول؛ الوجه 
س\رممملهه)هود؛1ه(،

سنة.■جمحه يعني! 
حجة.يعنى؛ مجومئ أمر ق سلطان كل وكيلك 

قحجة يعني؛ (، سلملثنا^)١٨يؤء يمزو م ؤ^١ الأنع1م؛ ق وقان 
اض.كتاب 

باقاف كتاب j خغة بمي: ثلطثاه)هى، ير أتزن م ؤ آلزوم: j وثار 
•حجة لهم ليس بأثه سريك، تعاك اف مع ليس 

بب ض وأنظ (، ١ ٢ ١ ، ١ ١ وص)٩ الوجهفيضر.كان،،فيالأفاْ را(جاءهذا 
اراع.اب وكذا (، اري)ق*اا ناي 

والظا'مسسافوالوحوْ (، ١٧٧القرآن)ووجوم (، ١٦٩والظا'ئرفرون)الوجوم ):آ(بظر: 
)ا/؛اا؛(،ونزهةالأءين>أأ"ا(.

السانطة.ر*ا(س'تثهىالورنث 



اسدبمالقرآن م

مع]بأف[ ية حجة يعتي؛ (، ١٥ئيشه)اُ نهى دؤ أم ؤ الصافات; ق وهانر 
حجة.لهم ليس بأنه مريكآ، النه 

حجةيعني؛ ٢(، ١ ه) ين ؛ثلثي لا,بمؤ، أو ؤ للهدهد؛ الثمل طس ي وقال 
ب*أعذرْ يتة 

كثير.ونحو© 

القاهرتالملك يعني؛ الثيلمان، الثاني؛ الوجه 
ملكمجن (، ٢٢ه)تنثلثي لإ٥؛؛؛^ ؤوتاع0 إبراهيم; ق نوله فذلك 

الشرك.عك فأنهركم قاهر 
ملكمجن بمي• ه، نلطم من عور ثا َكاث وما ؤ الصافات; ق وقال 

(.الشرك،ؤثلَئلمرئاظغأر<ه)٠٣قاهرفيقهركمعك 
)هس

عكدجهم(لا،ت
حفيفل;بمي• رقتب، الأول• الوجه 
لأعإلكم.يعني;حفيظا (، ١ نماه) التاء;ذ قوله فذلك 
محفظحفيظآ بمي؛ (، ١ ب)٨ عنت نف؛ا لدي إلا مو ين عط ما ؤ ق; ل وقال 

.٢٢ئعاJلبمي؛ عتيد، قوله; عليه، 
الحفيفل.يعني; (، ١١٧عير^)الزنث آنت ؤ*لثافقتيى3 الائدء; ق وقال 

الأنتفذار;بمي؛ الرقيب، الثاني؛ الوجه 
يقول;انتذلروا(، ٥٩ه)منمبؤن ةتين،إم ؤ الدخان؛ حم ق; قوله فدلك 

(.٣٨٦/ ١ ) والطائر والوجوه (، ١١٤)القرآن ووجوه (، ١٦٩)لهارون والظاتر الوجوه يطر؛ ( ١ ) 
((.٣٦٦(،ذالأرب)٠٤٥سألفاظ١لقرآن)





اتعظيُاتقمآى ض

قرابة؛شره؛ إئ، الئالث؛ الوجه 

إليهم.٥ النا أرميقول! (، ١ نوح! ه) ميهء مثاإلا ، ILu^إظ!؛؛قوله! فدلك 
إليهم.أرملنا٥ يقول! (، ٥٠هود! ه) هودا  ٢٥١٠^٢^،^ ؤ وقال! 

إليهم.٠ أرسلنا يقول! (، ٦١هود! ه) صنلحا أثاهم ثمود اق وؤ 
كشر.ونحوه 

ميل

١،!أوجهأ ستة عك 
منعآ؛ت يعني عزيز، الأؤدت الوجه 
متيعآ.يعني! ١(، ٥ ال1اء!٨ ه) عنيرا-حك،ا أقٌ هأ آقث.إثخ رقه بل، ؤ قوله! فدلك 
المنتع•بمي' ،، ٤ )٩ ه أقأكتير دد،إظلكث> ؤ جهل! لأي الدخان، ق وقال 

ام.سآلأذئبم(،ض!
المنعة.يعني' (،  ١٣٩^)ألمزه ؤآيإنغوتس.م الثاء! ق وقال 

ممر.ونحوه 

عظتاتيعني،ت الئاذي؛عزيز، الوجه 
(.^)٢٨أمحه، بعظمتك، يعني- ه، ^٥٠^^، ص! ق قوله 

بعظيم.يعنى. ، نما/ ١ "آ ر ١ ( ٩ ١ علتحا.وُزيز أنت ؤبا ؤ ١ عّآا لهود، ق وقال 
•فرعون بعغلمة يعني! (، ٤٤ه) فنعؤذ بمن، ؤ الشعراء! ق وقال 
الئرف،ف عفل،اءها بمي،• ه، لده ء ؤ\)آئئؤآ' النمل! طس ل! وقال 

للدامغاقوالطائر والوجوه (، ٢٣٥)القرآن ووجوه (، ١٧١)لهارون والظامر الوجوه ينظرت ( ١ ت 
 /y(٦٤ ،) الألفافل معاق وجوه وبيان (، ٤٣٤الأع؛ن)ونزهة(القرآنيةAU3•)،--'



>T؛y(= و1تتذئاذرءاتوجوه

وآذلآه)؛ّآ(.

هآمر آنرأئ وؤ (، ٨٨، ^)٨٧ألتزو كأي هالوأ ؤ يوسف؛ ق وماو 
الملك.ق العظيم يعني• ٥(، ١ ٣، ٠ ) 

خمثة!يعنى■ عره، ادئادث،ت الوجه 
الميه•أحدثه يحني؛ ٢(، ٠ )٦ ه لإثم أ ألمزه لغوتم ؤ القرة ق قوله ذن«لك 
واختلاف.خمئة ل يض: ه)\(، ص: ق وقوله 
غلظآ:يعني! عرة، الوجه 
عليهم•علفلء يعني• (، ٥ ه)٤ يجبذ؟ ت المائدة ق قوله فدلك 

ثديد>أتيعتىأ عزيز، الوجهالخامأست 
علميه.ثل.ودأ يعني؛ (، ١  ٢٨ه)تتاعنتن ؤع؛؛ُزعكه براءة: ق قوله فدلك 
عليه،يشق لا ثديي يعي: ٢(، ه)٠ ^ علأش إلفا وما ؤ إبوامم؛ ق وقان 

.ثلهافياللأ،كرا،.
الموة:ق ثديدأ يعني: عزيز، السادس: اتوجه 
يعني؛بثالث، فمويناهما ت يعني ؤهمذناثاكه)ةا(، يس: ل قوله قاولك 

به.هما قفزنا 

هلك

أوحهل٢،:أربعة عك 
مات:يعني: الأول:هالنخا، الوجه 
ءاُث<.يعني؛ (، ١ ^)٦٧ نتلق اء: التل قوله فدلك، 

■٩ محأ بمبيز اش عل ويبمادلك ذْلر؛ من (، ١٧الاين))١( 
والطالرسس'قوالوحوْ (، ٣٣)١ القرآن ووجوم (، ١٧٢)لهارون والطائر الوجوم يفلر; )٢( 

)آ/ا-آ(،ونز،ةالأءين)ا<آا■(.



حعً:اثاهذد،ر اهمآن ض

ثنثي؛ كل يض؛ 

كنارالقرئ نالك يقود.' و، 

امحن•من يعني؛ (، ^)٥٨ج يوسف؛ ل وقال 
.y/متل ثهفًظرها محن آلا ربو تن نلت ؤ إّرايل؛ بني ل وقال 
القيامة.يوم قبل أهالها مميتين بٌني; (، ٥٨ه) آلمثتعة 
ءبمهه'إإلا هالك ع} القصص: و وقال 
يموت.لا فائه عزوحل، الله، إلا مت الخيوان 

العياب:يض: الهلاك، الثاني: الوجه 

المزقؤنيإيف ال؛كهف: ق قوله فدلك 
لمهزكهمؤيعان ؤ أشركوا، يعني• ظمأه، لما ؤ عدبناهم، الخالية، الأمم 

وقتأ.لعا.ا-ر.م وجعالنا يعني؛ ٥آ، ^)٩ مؤبمدا 
محارمن قرية من عدبما وما يعني: ه، هميو من ١^١ ٧؛، ؤ الجر: ل وقال 

ه)ة(.تاوآ الأممالحالية،ؤإلأنثاعت 
القرئ،لمدب يعني؛ ه، مهؤلث،أقرئ رؤئ وماكُا ؤ القصص: ق وقال 

مهيك(آئركث>=كنا محما ... دنرثُؤآأنها متث، 

ئنزنمنثلهر ^٤؛؛ ٠١ج قالأنعام: وهار 
رن.مجن مكة 

صل:يحنى: _i،، الثالث: الوجه 

■حجتي ]عنكب[ صللم، يعنك؟؛ ه)ه٢(، ؤالحادة: ق قوله فذلك 
ال:الفيعنكب؛ هللث، الرابع• الوجه 
(،٢٠٥ه)ألمثث١د محنا لا أدرقوآلمول؛وامح ؤالبقرة: j( قوله فدلك 

فول؛بميد•

ءق

ؤءلأالمرظ، معيبا يعنكب؛ 

محارمل عيبنا كم يعني؛ (، 





|سدار|رقرأن ض

تيعني ه، مأ همراثن مة ين وغن ؤ وملم؛ عليه الله صل محمد، سورة ق وقال 
(.١٣طشا،ؤننهه)أتي أهلها 

بطشآ.يعني؛ ٨(، ٠ وه) هالؤأزافيس>يإ ؤ هودت ق وقال 
بطشآ.يعني؛ (، ٢١ه) هؤ؟ يتيم آسي ئم ومأ المؤمن؛ ق وقال 
.٢١٢١ق مئثها 

مدة؛يعني؛ مرة، الرابع؛ الوجم 

الذيالشن. يعني؛ ، ( ٦ ٦ ) ه المتين هوآلميئ ُغكث ؛^١٤ هود؛ ق قوله فذلك 
المنح.العزيز؛ يضعف، لا 

هألعؤر أليق وئو يشلا ش توق بمثاقكء لفم، ^٢٥ عق؛ حم ي وقال 
الشديد.يعض (، ١ )الشورئ؛ا، 

أوق؛لشدة.يعني؛ (، ^)٦٧القمص؛ ق وءال 
سدييّؤ يضعف، لا أمره ق موة يعني؛ ه، مئ إقم ؤ المؤمن؛ ق وقال 

افيقاد،ه)ءامثآآ(.
والزمي؛النلاح يعني؛ الموة، الخامس؛ الوجه 
يعني؛(، ^٠٦م} ين آنقلمر ما لهم وأعدؤأ ؤ الأنفال؛ ي قوله فذلك 

والرمي.الئلاح 

كامألأثنملمم1ب.



والنظاتر

اتثإ

٢؛١ ل أوجه ثلاثة عك 
تحلى أنشأ، الأؤدت الوجه 

همباؤ ;عدهم، حلفنا ض• ه بم بمي ثن وأذثاُا ؤ الأنعام: j قوله فدلك 
؛ام؛نه)آ'(■

مدحكآ خك1ص ب)هّآ(، i^؛[ كأني؛] q ؤ الواقُة; ق وق'ل 
الخلقالأول■

حلقكم•يعني؛ (، ٢٣ه)اللك: ؤؤآؤعآ\ثذ\ؤ بارك؛ ق وقال 
يعي•(،  ١٣٣^)»ا-كمتمى ددآ؛-مح ثن ؤك«آآذثأطم الأنعام؛ ق وقال 
آحرين•قوم ذرية من حلقكم 

نخككم.اأ(،مني؛مجفيثالأممونبمماتحة؛ 
ويحلو■؛عني؛ (، ١ ب)الرعد؛آ ؤنأوبحأأ3ئ\ثآلثماو وقوله؛ 
أثبش؛يعنى؛ أنشأ، الئاض؛ الوجه 

نبثأومذ يعني؛ (، ١ ^)٨ آليق  viبيثوا أؤمن ؤ خرف،؛ ١^؛ ق قوله فدلك 

قام؛يعني؛ ثشأ، الثالث،؛ الوجه 
المحل•همام يعي؛ ؤإثناثئهآكليمح)اُ(، المزمل؛ ل قوله فدللئ، 

فللدامف والظار والوجوه (، ٦٢القرآن)ووجوه (، ١٧٤لهارون)الطاتر و الوجوم ينفلر; )١( 
ا1قرآن)أ*)(.)ا/ا/ا،(،ووجوْ 

أملها•واحترعتم تجرما، أحدتم :أأنتم ٣( ٥ ٥ أ/ الطري)٢ شر ق )٢( 



اممختيمهي؛^،؛_ 

اثيأس

أوحهرا،:ثلاثة عك 
 ^،j^(؛عني•البأس، الوجه

ءامنا^٥١^١ الدنيا، ق عذابنا يعي• ه، بأسنا ؤ الومن! ق قوله فذلك 
اشوبمةه)غام:؛خذ

اممه.عذاب يعني؛ ٢(، ^)٩ حاءك إن أش يئبأين ؤدس؛~هلخدا فتها• وقال 
ننياهم إدا ؤ عذابنا، رأوا يعي• ه، بأسثا أحسؤا قعا ؤ الأنبياءت ق وقال 

إمحونه)مأا(.
الفقر:البأس: الوجهالئاني: 

مي:(، ١٧٧^)ح أتأتآ؛ 4، ن\ي ؤ البقرة: ي قوله فدلك 
والشدفالفقر 

(،٤٢^)وقاَليالأنمام:ؤيخؤظآي 
لشدة.وا الفقر يعي• 

اثأتآيأنؤا ١^١^ ئي تن همشق ِق أز:ثتا ؤ الأءراف: و وقار 
والأدة.الفقر يعي: (، ٩٤ب)والصماء 

القتال:يعي■ البأس، الئايث،: الوجه 
قتاليعني: (، ٨٤ه) أكماَقثردأ بأس يمثا ألت أقه عش ؤ التاء: ق قوله فذلك 

كفروا•الذين 

/؛اب/ثددنح)'آ'آ(، بو ؤأوؤأ همأ أثؤإ عتن هالا ؤ النمل: ق وقال 

وكشف(، ١٨٤)لأعبن ا وزهت (، ١٧١/ )آ وللدامعانر (، ١٧٥)لهارون والنظائر الوجوه ينظرت ( ١ ت 
(.ft)ق• القرآنية الألفاظ معاق وجوه وبيان (، ٢٩١)السرائر 



واثنظائرءاثوجؤه =}ثق(ً

القتال•ت يعني 
القتال.مة;ؤبجمحبم¥يا(،يخي:وس 

اليهودين القتال يعني؛ يتهرشيدب)ةا(، أسير ؤ ا-لنرت ق ونال 
شديد^إذاكال.يكون والناشز 

ايىش^^ال

عكوجهملا،ت
محانآ؛يعني؛ التفصيل، الأول؛ الوجه 

كنأرى سبمديى وقهكن بممكنح حدنا ناماف ؤ ت يوسف ق قوله 
ثيء•كل بيان يعني؛ (، ١ ١ ١ ه) رشآّيلمحقفيسء يثد.يمح 

ثيء•بيانآلكل يحني؛ (، ١٤ه)هشء دم ؤوونيّة الأعراف: ق وقاو 
^^<صةءذه)أه،،يعنييتاْ•

يعني؛آياته، يبمتا يعني؛ (، ١ ه) قتك محتثاتنت\يم الركئب ؤ هود؛ ي ونال 

محءاناؤ آياته، تتت يض؛ س<سمح/مح، الئجدة: ,فجم ,ةاا
صئان)نمك:-ا(.

تسبأ.ئاه يض: (، ١ ^)٢ ؤولأ،شوصدثشكأ إ'ّرابلث بني و وقال 
(،١١٤^^)ص اسء ود وقالوالأنعام:ؤبجهم 

يعني؛لإتأ•

(.٢١٢•٢(،مالأمح)٣/١(،وسس'J)١٧٥بم'ملهارون)اإوجوْ ;ا(طر:



=)قن،=؛اثسمُ ااقر؛ز، ض

منبعضها بائنات ت يعني 

تالبين يعني• التفصيل، الئاتي• الوجه 
تسالأعراف: و قوله فدلك 

ثهر•عذ-اين كل يئن بعض، 

ممر.من النفقة باب يعني• ، ٢٩٤الممّ قثيي وثثا ؤ يومف• ي وقال 
ماومآ ؤ الناس، بين البيان يوم ت بمي ه، ي؛ومحأدمل ؤ • المرسلات، ق وقال 

الخلائقبين بيان يوم يعني• أثثنراهرخ'آ(، ؛ذم يلم-اوؤ ، ٢١٤٣١)٣ ه ألتل يوم 
التعثر.ل وفريق الخنة j فريي بينهم، 

(.١٧ه)النبأ: بمثثا يوم ؤ,إ>ا يتساءلون: عم وق: 
يوم]يعني[: (، ٤ ه)٠ شرك ثمن ألتل قم ٠ الدخان: حم j،؛ وقال 

بالقضاء.الخلائق بين بيان 

احمد

ءكثلأثةأوجهر١،:

عزوحلتالله، هو احدت الأول؛ الوجه 

بمي:تده. ئيد بمدر ق ئ أمح، ؤ اللي: حدا أقم لا ق: فوله فن.لك 
ريلإ أن يمب مالأ أيلكت، يمول ؤ عروجل، افّ، عليه يفدر لن أذ ابحب، 

عزوجل.اض، لريزه أف أمحسب يعني؛ ٥~مأ،، أحده)البلل•: 
عمران:آل ق قوله ]فدلك[ النلأم: عليه ؛،، ٣١١يعني: أحد، الئاتي: الوجه 

عليهاغ صل النل، يعني: (، ١  ٥٣أحثي^)عق ولأكليآث محعذوث، ^[٥ 
نطحلا اكافقون: قال ١(، ه)١ أبدا ندا يك يغ ؤمح؛لآ الحشر: ق وقال وسلم• 

وحرموبيان (، ١ ١ الأمن)٥ ونزصن (،  ١٣/ وللدامغاف)١ (، ١٧٦لهارون)والطائر الوجوم طر: يا 
القرآنية١لألفاظ معال 





اسليعر\3ء]ت هي 

،.فيألصران١١مثلها 

^؛1قى ؛٥^٠ لا أش يثن من ينمق دأل!أث ؤ ت النحل ذ وقال 
يصورون•وهم يض؛ ٢(، ٠ ه) بممحك 

مئثهالالفرقانر٢/
١^،؛ت يعني الخلق، الرابءت الوجه 

أولوهو>ئومكلم ثيء ئهثؤزكل أف١كى النجدة؛ حم ق؛ قوله 
الدنا.ق انطقكم يعني• (، ٢١)نمك؛ ه مزؤ 

جعل؛يعني؛ حلق، ادخا٠ست الوجه 
(،١٦٦ؤق;لخكإه)من ]^[ ذؤ خأى ما ^^٠ ؤ الئعراء؛ ق قوله فدلك 

نسائكم.فروج مجن لآكم خذل الذي يعني؛ 
التعث؛يعنى؛ ا-لئلق، السائس؛ الوجه 

.١٥٠٣٠^ق بعثآ يعني؛ (، ١١ه) قئا أشد آم ؤ الصافات؛ ق قوله فدلك 
الأحرة.ق نعئا يعني؛ ا، ٢ ٧ ) ه •ثلثأر أند *أنم ؤ • النازعات ل وكقوله 

الآ-محرة.و (، ه)١٨ؤشرءآنظ0ظيث لص: وقاو 
الدنيا؛ق افلق؛ السابع؛ الوجه 

حلمهاافتعل يحني؛ (، ١ وا*لآذ؛؛سب)الأنممت ألثموت نلق وؤ،{ قوله؛ فدلك 
ثيثآ.ولريكونا 

:منء1اني ث1ن.لاؤ عن آلامنذ -»التوا وكن. ؤ وقال؛ 
.الدنيا ق وتعاق، الزب، حلمهم حاذ الخلق 

حلقيحنى؛ (، ١٢،؛

الثل؛ره.أنولءظميىأبيكث£ي ^١؛؛• : ٤ ٩ الاين: ر١( 
:لابميشىئقاو>وزهثمذ ٣؛ؤر؛ءذاندأيندوبجآ،الهد )٢(١^! 



وايظائر

؛ذاد

عكوجهم(رأ،؛
امتإعآ;ت يعني أذان، الأول; الوجه 
لربإوسمعن ت يعني ه، وئقف انشالآ،:ؤثأذكِصا السإة إذا ق: قوله فدلك 

هيحن دأيّث.لني وءنك ليا ما وأكف مدق أمحأءرأ ^١ ؤ لري، تسمع أذ فا وحق 
تسمع.أذ لها وحق لري وسمعت، يعني• ؟"ه(، ت )الانشقاق 

يعنمح،•سإ-يدب)ءصك'ما؛،، مايثاين، ؤءادقق، النجدة; حم; ق; ونال 
شهيد.من منا ما أسمعناث 
نداءرم;يعنى; أذان، الثاني; الوجه 

iiJJii ، والنار،الحنة ب؛ن، مناد فتادئ يعني; تثيره تريث أدف ؤ الأءراف; ق قوله
ؤ1توئقأقياسه)؛؛(.

إمآمحر ؤآثتها مناد، نادئ ؟،[؛ ]٧٣ه، مردئ أيد ثم ؤ يوسم،; 3، وقان 
لمؤنبم،ي(.

 ،Jبالحغ•الناس ل ناب يعني،؛ رأينؤ،آفاّد،الإبم٧٢(، ؤ الحج؛ ل ونا

الاض)٧٨(.ونزهة (، ٧٥وللدامغان)Y/ (، ١ لهارون)٨٧ والظاتر الوجوْ يطر: ( ١ر 
مرةالأساذ،.)بظر:حم'لالقرا،)ا/ي((.

إيذان.الأمل: ق )٣( 



اسصر؛القرآن ض

نأى

عكوجهإن١١د
تباعد:يض: ائ، الأؤل: الوجه 

تباعد.يعتي• ه)٣٨(، ؤودثاإ؛نيمحء إمرائثل: بني ق قوله فذلك 
تباعد.(،يعني: ٥١النجدة:ؤوئئاةاسوه)ضات:]حم[ وقالق: 

عنه.يتثاعدول يعتي• (، ٢٦^)تع الأنعام: ق وقال 
لاتضعفا:يعنى: لاثنيا، الوجهالئاش: 

يىمىب)آة(،]مني[;لأصفأ.
فتعجزالعصته لتفعم، يعني: الثثتَوه)أم\(، ثنزأ ؤ الهصص: ق وقال 

المال.خمل عن 

١^٢٠٠
ءفي،خمةأوحهرأ،:

العتل؛يعني؛ النجم، الأقل؛ الوجه 
لنقتلنكم.يعني؛ (، ١٨ه)ؤبندِدتهوإ يس: ق قوله فذلك 

تقتلوف•أل يعني؛ ٢(- ه)٠ أزئقثون عنثبتذ،ونكق الدخان:وي 
لقتلمنالئ.يعني؛ (، ٩١ه) هودّ: ق وقال 

والنظائرللدامغاقوالوجوه (، ١٩٩أا)والتماريف(، ١٧٩دارون)ائر والنذلالوجوه يطر; )١( 

وكثف(، ٣١٧)الأمن وزهة (، ٣٨٧)Y/ وسا،غاق (، ١٧٩)يرون الوجوْ يطر: )٢( 
(^١٧٥.)



واثنتلاتر

النتم:ت يعني النجم، ايئاني: الوجه 
iUJii ، لأثتمنك • بمي، ، ٤( ه)٦ /شءنك، ثنته ؤ لؤن ؤ مريم! سورة ق قوله•

تيعينه بمي• الرجم، ب/ ١ ٥ / الئالت،؛ الوجه 
iAJJii ، الكواكب،بمي• ْآ، ه)الملكت ممقئطس قمما ؤر->،ئثنا تبارك: ق قوله

وعتى:ريسساثنيرموله
بالظن؛الرُمم( بمي،؛ الرجم، ١^؛ الدجه 
بالظن.زميآ يعني؛ (، ٢٢ه)ؤلآاماإش1آ ال؛كهف: ق قوله نذللق 
النمة:النجم: الخامس: الوجه 
اتيسرب)م؟(،أينثي مى اش نتعن ١٠ؤ النحل: ق قوله فدلك 

الم1لعووا.يعني: 

اضح
١ا:أوجهأ سعة عك 

الإيإن:بمي؛ الصلاح، الأول؛ الوجه 
بمي؛ه يذ»اوإم ظح وش ينتمهآ عدي •بمكت ؤ النعي: ق قوله فل>للث، 

(.٢٣ه)وءنآنسمنآباثمموأزواجهم:ؤندئ 
المومينمنعبادكم.يعني: (، بيو<ىبماةم^)٢٣النور: ل وقان 
(،١٩\صت^)تادكب ؤ، يبمه )؛أبش ؤ اشر: ي وقار 

الزمين.يعش: 

آبائه.من [ تالؤمتين بمي: (، ١٠١ه) إلتنلجما وآلحثي ؤ يوسم،: ل وقال 

والوجوه(، ١٩٦القرآن)ووجوم (، ٢٧٥واكماريف،)(،  ١٨لهارون)• والفلاذر الوجوه ينظر! )١( 
(.٢٩٨رائر)الوص م١(، ٩٦\ض)ونزعت (، ١ ٢ ٌالظااثرلالللأا،غان)؟/ 



*سئم*ثقرآى ض

تالنزلة جودة يعني• الصلاح، ت الثاني الوجه 
ملحتعني• ه)ه(، صنيجتق متا بمدهء من ودكُوأ ؤ يوث؛ ق قوله فدلك 
أبيكم.عند منزلتكم 

لتيعتي،ات (. ١٣٠مثامح؛نه)القرة؛ ي لإبراهيم ومال 
اغ.عند المنزلة 

ابلل١،.ق مثلها 
الما-لحين.لمن ١^^٤ ق لإبراهيم، ثيء كل وكيلك 
؛١^^٠٠يعني الصلاح، الئالث؛ الوجه 
•يعني (، ^)^١٢ماءأش ؤستابمدذت\إن القصمى! ق قوله فدلك 

بك.النافقان مجن 

يعني؛(، ١ ٤ )٢ ه ولغ مئنح، ؤ، ^٢^، الأعراف: و لهارون موسئ وقال 
(•٠٦وارمق:

لظق•اّتسوية يعني؛ الصلاح، الوجهالرابع: 
سويالولد أعطيتنا لثن يعني: ه، صنلما ءادثت١ الأءراف: ق قوله فدلك 

هخا~*هأ(،هبملحاه) ظثاء١سهما من ئءظ ؤ الثثّر، صورة ق لئلمق ا-
•سويالئلمق يعني؛ 

الإحسان:يعني: الصلاح، الخامص: الوجه 
ماؤ الإحس.ان، يعني؛ ه' آلإصثح إلا ربو ؤ^ هود: ق قوله فدلك 

آظتمح)حخ(.

ص.'اأا:ؤنانئ.ذآلآتيلذاص ١^: (



واثنظاتر

الطاعة:يعش: الصلاح، اتمتادس: الوج4 
ضئطيأُيرث ؛ض(• ممدمىمح)لا(، نحن اتا ؤ ^؛: ١١ق له ق فدللث، 

_دض: (، إئمحابم٦٥تد امح، 4 شدوأ ي ؤ \لأءر\ف: وي 

١^،أط1عوا يض: ..(، )اوقرة:مآار^ \يب زيؤإ ;١^١ عيآَ ؤ و'قاو: 
عليهم•وض محا عزوجل، 
الأمانة:أمر ق يعني: الملاح، السابع: الوجه 
أمانة.ذا (، ^)٢٨صنلح1 ؤو؛ا)؛\>وئث\ الكهف،: ق نوله  ١٠٧٠٧

١^^١،•ماسة عك 
بدا؛؛عز،ت ظهر، ت الأقل اللجي 

إلا-ص•' ٣(، زمتهذإلأتاءله-زئهأه)١ ^^/١تيرش< النور: ل قوله ناولك 
والكم؛ن•الوجه 3، منها بدا ما 

المف اد المبدا ؛عز،ت ٤(، ناثرهر١ ؤ،الهم خ1هزالماد ؤ الزوم: 3، وقال 

ف،آلأري،آ'تده0^،أزنديدينء==ظ؛اآوآزيظهن الو*>،؛. ا3،ومال
ال•الفالأرض 3، ئدي يعني؛ ٢(، )ءافر:آ' 
ُن؛يا ُاض• ^٧،، ألأو ثوم -أيذ ئيهمإ منمئ ؤ الروم؛ 3، ومال 

 Iوالظائر الوجوْ طر: ي ،J(، ١٨٢)لهاروi;j_U، ،(٢٨١ ،) دالوجرْ(، ٢٢٢)القرآن ووجوم
(J٤٢٨(،وزئالأمح)٥٧/٢واكلامسس.)



س>=ً===ءء—=====^=====^=^7آم=

معاشهم
اُلبع■يٌني■ أظهر، / أ ١ ٦ / الئاض• الوجه 
عكعليه، اممه وأطلغة يض: ^)٣(، ؤنأ،ةنث\لأه التحريم: ق قوله فدلك 

.، ١ ،^، ٧١الئز 

،،٢٦هرا"4ن؛محرمكثتوءندا ١^؟،ئلأ ،؛^^(١^١٢قل و؛ وقاو 
أحيلغيبه عك بمللع لا يٌي،■ 

•علتكم يطلعوا إذ يقول؛ (، ٢ ه)٠ عوؤ ظهزمحأ إن إم غ ت الكهف ل وقال 
ويرتقون;يعلون يعنى؛ يظهرون، الئالث،أ الوجه 

يرتقونيعني• ^)٣٣(، بملهثون عؤا ومثاخ ؤ الزحرذح: ل قوله فدلك 
البيوينؤ.فوق فيعلون 

فارتفوه.يحلوْ يعني؛ (، ٩٧^)بملهلوه ئناانثمأأن ؤ الكهف،؛ ق وقال 
التعاون؛التظاهر؛ الرابع؛ الوجه 

عليه.ثعاونا يعني؛ ٤(، ب)• عقه ؤوإنوْانهنا التحريم؛ ق قوله فذلك 
تعينآ.يحني؛ (،  ١٧^)ج/أجتيغن ؤظنأ'قكث• القصص؛ ق نثلإها 

للني،أعوانآ يعني• (، ٤ )التحريم؛ تلبمره دللش بمد ؤ كقوله؛ ]و[ 
عاليه.افه صل 

أعوانآ.يمي؛ ^)٨٨(، لسرايل بتيإّرائيلت ل وقال 
ئعيتآ•ه)ه٥(،يعني؛ عكره، ؤها0أء الفرقانث ق وقان 

بجاتننجهرأآ(،سنيتمنمح•

القرآن)؛ما؛ا(،ولاباص)أ«به'م(.)ا(حنمةلماض.)طر:سزول 
((.٩٢القراء)١; جمال ريفلر: الخن: مودة )٢( 



=(m)= واثتتاأاذرءائوجوه

عاونوهم•يض؛ ٢(، ^)٦ ظتهثوثر وأروي ؤ الأحزاب: و وماز 
القهر؛العلوق يعني: إظهار، اتخامس؛ الوجه 
ثهرثألم ويبن إلهدئ ارثزرثوش هو١^^١ ؤ براءة؛ ل قوله فذلك 

•نقهرْ دين كل عك الإسلام ليعلو يعتي؛ ه)٣٣(، ء حقلي ألن!؛ن عل 
الفتح١٢/وق المسلاا، ق مثلها 
عالنبمي• ٢(، ^)٩ ُثءمتث آمحم آممف زآم كموم ؤ الومن• حم و؛ ومال 

عكأهلسروامحرلهم•
ءالنبمي• (، ١ ٤ ه) آنثمأضك ءعلوم ثاموi أكن ه، ؤ الصف1،: ق وقال 

القهرلهم.ق ضرهم عك 
باطلا؛يعنى؛ ظاهر، ادسادست الوج4 

حننالقول، من باطل أي؛ ^)٣٣(، تزآلمول وأميثنؤم النعي: ق قوله مدلك 
شركآ.ف أن زعموا 

ظإنىمتيهمه)آ(لم.
الله؛صربه مثل؛ إظهار، السابع: الوجه 

تعالاض جعلتم يقول: (، ٩٢^)ملهمة هود: ق قوله فذلك 
غيره.وتطيعون تطيعونه فلا يظهر 

كتابجعلوا يعني؛ (، ١ ٠ ١ ب) خلهورج ورآآ آلم يخوآ ؤ القرة؛ و ومال 
بالئحر.وعملوا به بغلهرفلايعملول عروجل، الله، 

ه■^!٢^،^• دق؛تيآلإا,ؤئبومث أنيئ أتبمدتملن مإقوى ؤ ٩؛ 1^! )١( 
•ءئألذ:!ن'لإوءب ءو؛ككتت>ارثن<ثثولات<الثنئلدينأنم،ؤْله؛ا' ؤ ت ٢٨الأيت!)٢( 
(،٤٥٦)القران غريب شر ينفلر؛ أر• ظهر عل أب لأءرأت4ت الرحل يقرل أل وم الظهار، من )٣( 

(.٢٦٩/ ١٧القرطى)وشر (، ٥٤القرآن)١ ألفاظ ومفردات (، ٤٣٤القرآن)نزول وأساب 



^====ءء=^===ءً====^ع=^ء=^==وق،ءءاسقليم 1^؛^ ض

النهار؛نمق ت يعني يظهرون، الئإمزت الوجه 

الأوك،صلاة ت يعني نظهئنه)ما(إ نبمن نبمثنا ؤ الروم؛ ذ قوله فذلك 
النهار.انتصاف، ]عند[ 

ق
:١^١١٢ثلاثة عق 

خم،بمي،؛)إك(:الوج4الأقد: 
حنن،،إك ض؛ (، ١٧٨)ب جم ثئ عب جو ؤ الصافات j قوله فذلك 

يعنى:جمنآجانم.

إكبمي،• (، ٤٣ه)تقتوأخمحسم ثم نل ؤ،إد لقومصالح؛ الداريات ق وقوله 
•حتزآجالهم 

آجالهم.إق ٥(، ٤ ر ه ؤؤ،عتيهنع(يي المومنتن؛ ق وقال 
يعني؛ه)القدرت٥(، ؤ الم1.ر: ليلة ق أنزلناه إنا ق: وقال 

الفجر.مطالع إق 
يعني؛)دلنا(تُش، ب/ ١ ٦ / ايئاتي؛ الوجه 
استاصفلنا يعني! (، ١ ١ ٠ ) ه آستيثسألرسل •٠٥^١ ؤ يوسف؛ 3، قوله فذللث، 

الرسلمنإدانقوسا•
ييختافنا يقول؛ (، ٩ ٦ ه) ومأجؤح فناحشيأجرج إدا حك ؤ الأسإء؛ 3، وقال 
ومأجوج-ياجوج 

هلاللأي وايظائر والوجوه (، ٢٨٥)والتها'ربم (، ١٨٤)لهارون لفداتر وا الوجوه فلر: يا 
٢(، ١٤)الأزمة )محن(: ذ وطر (، ٢٤٣)اص ونزهة ٢(، ٥ . )٢; أب(، )زا 

(.٢٣٢)العاق حروف ق الغاق ومصابيح (، ٤٩٩الا_اق)والخنن 



والنْلأذر=رنآز،ءء=^=^==^ء^=ء=^^عء^^^^=======امجمه 

فلتايقول• (، ٦٤)أ\لويه ئنيم سوا إآ ثئ ؤ الو،نين: ق وداو 
ترقيهم.أحدنا 

أمرنا•جاء فلنأ يعني؛ ٤(، ه)٠ أنث،نانثارأع .؛آت -مآإداؤ هود: و ومال 
يكون؛لثيء وهوومت قرابة، ضره؛ حش، الثالث؛ الوجه 

يقو]\•'٢(، ه)٩ ثدوئترمنعروى ءن الءز)ق ثتئلوأ براءة؛ 3، قوله فذلك 
لهم.وقنتا هذا الخراج، يعطوا حتئ قاتلوهم 
)٩(.^ رآثو \بت: j وقال 
حمح،يص' (، ١٩٣)ب ثننن J؛^4 لا حئ رثنأؤيم ؤ القرة؛ ق وقال 

الشرك.يذهب 

هنرأممئ مثه> ؛١٠^١ وأؤ/؛ آفيوو دسو حئ ؤ أيفأ؛ ٥؛،! وقار 
رته)ةا'ا(.

الأذمس

آ؛١ أوجهر ستة عك 
القلومح؛الأنم؛ الأول؛ الوجه 
القلوب•يعني؛ (، ٢٣)ه دتنمح،ألآذئس ^^١ والئجم؛ ل؛ قوله فدلك 
القلب،يعنى؛ أكنم،ه' ؤيأ قلي، يعني؛ شمحأه أنعة وثأ ؤ يوسم،ث ل وقال 

(•٥٣)ه ؤ>\دثة4 للجند، ب، او\ن' ألؤ 
•قيه يعني؛ (، ١ ٦ ) ه هءثثهء منيس ما ؤتلأ ؤ ق؛ ق وقال 

للدامغاقوالنظاتر والوجوه (، ٢ )٧٨ والتماريف (، ١٨٥)لهارون والنظاتر الوجوه ينظرن ( ١ ) 
.( ٥٤٩))أ/ي^آ(،ونزهةالأعتن 



—sاسليماثقوآن ض

قلوكم.يض: ص1ّ؛ةأه)ه(، 4< بما أعأر ^ v5ؤ إّرائتل؛ بمي j وقاو 
كشر.ونحوه 

يعينه؛الإنسان يعني■ فس، الأيالئاني؛ الوجه 
[iiJjLs ، الإنسان يعي ٤(، ب)٥ الثمى الادد0أ ق قوله.]يالإنان

بغرإنسان.إنٌان1 يعي• (، ه)٢٣يمسى شو ثقلمس1 ؤ*ن ادندة؛ ق وقال 
يقتلأل يقول؛ ه، آمثتؤلم آيرآماوأ مج َكنبنا ١٤١ال1اء؛ ق وقاو 

(.٦٦ى،ؤناضزثإلأفي3ظهر
ققوله فدلك بعضأ، يعمكم يقتل يقول؛ أنمنكم، تقتلون الئالت،؛ الوجه 

بعضأ.بعضكم يقتل يقول؛ (، )٥٨ه آنمتهم أنتمؤ٢ البقرة؛ 
حياته؛]يعني[؛ الإنسان، روح يض؛ الأنفس، الرابع؛ الوجه 
أُثءظرهم-مأ أديينّ امظوأ وأونلإ؛إؤلأ ؤ ١لأنحام؛ ق قوله ق فل>لان، 

روحه.تقبض ح؛ن الإدان حياة يحنيثأرواجم5م، (، ٩٣)
الإنسان،نفس يعني؛ (، ٤٢ه)موتهتا جنن توقآلأنمس ك ؤ الرمر؛ j وقال 

مص.إذا حياته 

دينكم؛أهل يعني؛ أنفكم؛ الخامس؛ الوجه 
بمقمقأًقوأ لا :اننوأ آك كاق\ ؤ قء؛ j قوله فدلك 

بعضابعمكم لأيقتل يحني؛ (، ٢٩ه)آنمثكم مئلوأ ؤولأ قوله؛ إق ه' النطل 
دينكم-أهل 

فسلموايعني؛ (، ٦١ي)وأنمأم يسيمإ ثئأ دئث*.- ؤؤ، التور؛ ق وقال 
أهلدينكم•عك بعض، عك بعمكم 





التم!ث'سئمم

تيعني ه' إبتنم،ز وءاد وهما ءادم آصظئ أق إة ؤ عمرازت آل ق قوله فذلك 
اختارهموهارون، مومئ يعني• ه، يترة دءاد ؤ والأساط، ويعقوب إمإعيل 
هبعضب  ٤٢٠بمئما درث ؤ قوله! فذلك زمانم، ق ب، آد؛لعين عق ؤ للرسالة، 

'(r'Y.)Y'؛-

اشأ(
:١٢١^١ ثلاثة عك 

الكوكب؛بمي• التجم، الأول• الوجه 
الفيء.الكوكب، مي: ؤآئاصه)م، قالطارق: قوله فذلق 
همبالتكو'ئبا يعني؛ (، ١ )٦ :أ-نثونب هم رأفنم رعثشئ ؤ النحل؛ ق وقال 
يقتد.ون.

•الكواكح■، ق بمي؛ )٨٨(، ه j،؛كمر ؤ الصائات: ق وقال 
عكنجومأ القرآن من ينزل كال القرآن، نجوم يعني؛ النجوم، الئاني؛ الوجه 

ونحوم.والسورت؛ن، والسورة والأتن، الأية النلأم، عليه النز، 
جميلأزل إي القرآن، نجم يعني؛ (، ١ هرالتجم؛ ؤوأكم-لداهومح نوله؛ فذلك 

ذلك•وفوقا وّورت؛ن، وسورة وآيتتن، آية اللام، عليه عئ 
القرآنفحوم ]يعني[؛ (، )٥٧د٠رلإعآفحمميم أمست. ئلأ ؤ الواقعة: ق ونال 

زل:ه-بمريل•إذا 
له:محاى لا الل.ي الناُن، يعني؛ النجم، الئالم،؛ الوجه 
لثسبت كل والتجمث ه)٦(، وامإ ؤ الرحمن؛ ي نوله فذللاخ 

والوجوه(، ٣٢٧)القرآن ووجوم (، ٢٩٢)والتصارف (ا  ١٨٦)لهارون والنظاتر الوجوه يتظرت ( ١ ت 
(.٥٨٠)الأعذن ونزهة (، ٢٦٠)أ/ للدامغال والنظائر 



واثتظائرم^آم=ءء=ءءءءء==ءء=ءءص=^^==ٍءءاسه 

محاق.له تمت كل والشجر; محاق، له 

اثنتؤذ

؛١^١٢أربعة عك 
لزوجهاتالمرأة من العصيان يض: النشوز، الأؤل: الوجه 

تعلموناللاق يعني; ه، دمرني محام0 ن\ف ؤ الناء; ق قوله ينلك 

النساء;من غرها عليهأ الزجل يوثز أل يعنيت النشوز، ١^،^: اتوجه 
ب' ١٠٠٧٠أو.؛•يثورا بملها ين خائث امحزآة ]ؤن\0 النساء; محورة ق قوله نذلك 

أنقهآ ؤثلأ'ثثاح النساء[، من غرها عليها ينثر انه زوجها من علت يعي; 
(.]بالمال[.١٢٨صابماسم،)

والةيامتالارتفاع النشوز; الثالث; الوجه 
يعتي؛١(، )؟المجادلة: آئزوأه نق وإدا ّمعلآ،;ؤ قد ق; وله ف_ 
محالسكم،من قوموا ارتفعوا، 

الحياة;يعني: النشوز، الرابع; الوجه 
٢(،٥ ^)٩ نممها دكش آدنثاءَ إل وآنهلز أو ؤ القرة: ق قوله فدلك 

يضتمحهاا•

لف-سافوالطائر والوحوْ ٢(،  ٩٣واكماريف)(، ١٨٧لهارون)واللاتر الوجوم يطر: )١( 
)■ا/ا<ا-مآ(،ونزصتالأءين)هخه(.

الجادلأ.سورة )٢( 



—=ء—=^^^===^:-(سفراثقوآن ض

الياجل

•، ١ أوجهل أربعة عك 
الكنب:يض: ^، ٧١الأول: الوجه 

يعني:(، ٧٨)غافر: ه الثط1ويك ئناممف وئسز ؤ ا،لومن: ق قوله فذلك 
بالعياب.بون المكن. 

بالعياب.المكيبون يعني• (، ٢٧ه)ح0ذروت ؤ؛نيِاإًاثتة• 3، وقال 
ا،لكدبون،يعني• (، ٤٨)ألث؛ظلويىه لأنيأب إذا ؤ العنكبوثؤ: ق ونال 

اليهود•وهم 
.خلفهءهين ولا دنو ثى ين آلظز ه لا ؤ الثجدة: حم ي: وقال 

ولاقبله، كاننؤ التي الكتب من التكذيب، القرإن ياق لا يقول: )فماكا:آ؛(، 
فيكذبه.كتاب بعده محن محيء 

الإحباط:يعني الإبهلال، ب/ ١٧/الئاني: الوجه 

ؤيالتتيرتحبهلوها، لا يقول: ه، صدهنيم؛ قطلوأ لا ؤ القرة• ل قوله ٧•^، 
(^،/^٢٦٤.)

يو% ،5-^ ئيمإأممت أطييأ أقؤ-ث كأي ؤ محمد سورة ق وقال 
لأنملوهاؤصه)٣٣(،يقول: 

ثابنن،:أصل له ليس الذي الئرلث■ يحني• الاُإل، الئالث،: الوجه 
التوحيد،الحوت ه، آكلا ؤدهق آلص جآة وش ؤ إسرائيل• بني ل قوله قذلث، 
الشرك،يحني؛ اؤْلله' ؤإة الشيطان، عبادة الشرك: ذهب، الباطل: و]زهق[ 

والوجوه٧(، ٠ ) القرآن ووجوه (، ٢٩٥)والتماريف (، ١ )٨٨ لهارون والظاتر الوجوه ينظرت ( ١ ) 
(.١٩٥)الأعين ونزهة (، ١  ٧٦/ ١ ) للدامغال والظاثر 



ال،اء،ق مغ ولا الأرض ي أصل له ليس الشرك لأذ (، ٨١ه) رهؤبما وف 
jUii ،^ زص^كان

الشرك،الشيطان، بعبادة يع-يت ه' و\لأ0رفي ءاض يالذمى ؤ العنكيوتت ق ونال 
•( ٥ ٢ ) ه ألخسئؤن هم لؤكك أس محئثيأ ؤؤ 

الشركالشيطان، بعبادة ت يعني (، ٧٢ه) دفيزف ؤلإ\إيلمفي الحل؛ ل ونال 
يصدنون.

الظلم■؛بمي■ اياؤل، الرابع' الوجه 

بالظلم،بمي؛ ي، إؤطؤ، هنلإ ثث؛تلإ ثأخدوأ ولا ؤ البقرة؛ ؤ، قوله ٧•^ 
ؤنتنلواُهاإئسِمه)خخا(.

/١١نفلإuفيالناء

اه
أوحهرآآ<:ثلاثة عك 

ؤيدرلالأشياء، يعقل به الذي الإنسان ذهن قبض بمي؛ التول، الأول؛ الوجد 
الذيبالدهن الرؤيا ؤيرئ فيه، الذي بالروح يقي—، فهو والحياة، الروح[ ]فيه 

ءبهسمه.

يميتكمبمي؛ ٦(، ٠ ه) أثل يتنفأًمحر آلمح< وهن ؤ ١^^; ق فوله فذلك 
وهووالحياة، الروح فيه ويترك الأشياء، يعقل به الذي الذهن الأنفس من فيقبض 

نبصمنه.الذي بالذهن الرؤيا ويرئ فيه، الذي يقالبإبالروح 

ه.لأي?لإب يئهًًئم يئأد=فإوا ٢١٠ئأبهاأنمى ؤ ٢(؛ )٩ !لأيت ( )١ 
(،١  ٩٤)\/ للداطاق واممائر والوجو، ٢(،  ٩٧)والتهاريف (، ١٨٩والظاتر)الوجوم يطر: )٢( 

ونزمةالأء؛ن)ماآ(.



—^ءءءٍ=^=^==^=^=ءء——————اسئبمر اهمان م

ؤجثنالأنص، يقبص يعني ه، أمحممس ّميى أفث ؤ الرمر• ف قوله وذلك 
َزبهظه)؟؛(.

ببمايعقل الش ه نممن حرج نام فإذا ونفس، وروح حياة له ال الإنأل وذلك 
الرؤيافرئ الأرض، إق النمس كثعاع ا-لثند، إق حبل وله ئعاغ، الأشياء 
فيهاالحد، ق والروح الحياة وبض أحرئ، بأرض كانه منه حرحنج التي بالنفس 

اف،أراد ؤإذا عخو؛أط طرفة من أٌّرع إليه النفي ريع نحرك فإذا ويتنمى، ث، ينقال
فيمومحت،أيفأ النوح وقمر رجة الخ، التمس أمد المنام ق يهينه أل عزوجل، 

نامه.مق 

١٢ نصرر أي عن الباب، هدا الناء، ق إليه القبض ت يعني النوق، الئاني! 
المرير٢ا:الحسن عن رجل عن 

بحي،ه، قصن( ؤظثا ءروجز،ت لربه، عين يقول حغ( المائدة، ق فوله فذللئ، 
ال؛صاارئلأف ١(،  ١٧^)الزهث.ير أنت حي، وهو الساء إك مبقى 

مجونه.يعد وليل عيئ، رئ بعدمحا ثثمروا 
إّرابل،بني من؛؛ن قابفك بحتم،؛ ه، ثثيبش ^إؤ عمران: آل ق ونال 

عنلجا.،، عن متر، ش عن هاهنا إك فعل• فقد الساء، إك (، ؤنن١ذفبم٥٥
البحري■الحس 

وهوالمومتح:الأرواح، بض التوي،• الثالث: اثوجه 
بحي:ه■ ٌوثنئلى أؤ يم بمص٢لمح، ؤثلإما المؤمن: ق فوله فدلك 

ه)ءافر:مالأ(.ثميتك،ؤؤ؛،ييبمعؤف 

((؟ ٤٣٥/ YAص))مذيب اللخي. مد بن ّعدان )١( 
((.٦٩)T/ الأء؛ان وومات (،  ١١٣ )Y/ الأولياء )حلة م. ١ ١ • تول )٢( 



وارنظ،>تر ٥٠٠=١^=>قن<

أرواحكم•بمص بمي• ،' ١١ملكألمنن نزسؤمكم ؤ \ذث%>د1.' ق ودال 
أرواحهمبمص بمي؛ (، ^)٢٣أكلتكن ^i^؛؛ أئن ؤ النحل: و وماز 

الموت.ملك 

مثاليؤ ال؛كنار، أرواح بمص ه، أتوئ _ ؤ أيفأ: وماو 

اثلا،اصء

أوجهل١؛:ثلاثة عك 
كي:يعني: المكورة، اللام الأول: اتوجه 
قومأ،سذ.ت لم ض: ه، مئأ ؤشذ.ر جدة: التزيل و: قوله فدلك 

^)٣(.أحمي(برننتإك، 
لكيبمي،• ^ ٠/١٨اآمبممهر٦،• أدر ة رما لئنذر ؤ يس: ق وةال 

قومأ.تدر 

آمنوا•الل-ين تحزكث م يعني: (، ٤ ي) ءاننوأ أدن لجزى ؤ يونس: ق وقان 
أن:شرها: المكمورة، اللام الثاني: الوجه 

ه¥ل(،مني:ككالةث،آييم)آلعمان: أش/ثلثلم قوله:ؤثنا'غن 
الغيب.عك بمللعكم أف اف 

يعني:ه، بتم لثل أئه وما>==قاى ؤ الأنفال: ق وقال 
ؤ..يمممثون0هسم.

يعد-م،أن افه كا0 ما 

للدامغاقوالطائر والوجوه (، ٢٩٩والتم(رينج)(، ١٩لهارون)•ئر والفل الوجوه يفلرت ( ١\ 
اللاماتللرجاجي'وللهردي■وينظر؛ ١(،  ٩٩)آ/



اسلماهمآن يي 

يض•،، ٤ ^)٦ أيباد ينه ل>؛ول مآًًقمهم ؤوإنَ؛ث إبرامم: سورة وق 
الجال•منه ترون أف 

لئلا:ضرها: الكورة، اللام الئايث: اتوجه 
iilJis ، يكفروالئلا يعي• (، ٥٥)ءاشهره يءآ ]نكئثيإ ؤ النحل: ق قوله

هم.آتينا  ١٢؛
الرومل٢ا.ق وأيضآ العنكبوتل١ا، ق مثلها 

يامق

اوذم:ثلاثة عك 
ٌ-زغثريرلإ'مدنيا يض؛ حاطشن، الأول: الوجه 

مجدضأ،يعني: (، ٩٧^)ندىآإناجظئ^ن قيومف: قوله فذلك 
يملص 

الشرك:من _ J،L،يعي• ^،^_؛j،، الثاني• الوجه 
هحطبمك حقاؤأ ؤئهمدما محبمص فتبجى إكن ؤ قوله: فدلك 

وهوالشرك.يعنى:ميسن، )القصص:ح(، 

الشرك.و الدنين مي: ^)٧٣(، ^^١^ ؤ ا-واثة: ق وقار 
لريتعمد:ما الخطأ: الئالم،: الوجه 

لرمجا يعي: ، ٢( ٨ ه)٦ ثثثأظ \ث نبينا إن دؤا-غن.نا لا ؤ البقرة: ق قوله قاولك 

^٠ئاأدثهلمؤذنسمإمؤذ (:ؤيهقمليإ_! ٦٦)١(الأية)
قمأموئاعشوينث-ه.

والوجوه(، ١٣٣المران)ووجوه ٣(، • والمارق)١ (، ١٩١لهارون)والظائر الوجوه ينظر: )٣( 
(.٢٧١)١^ ونزهة (، ٥٣١ )١/ 



واتنظاترثؤ=^==:=^ء=^==^^ءء^^^^^^=======^^^:==امجمه 

نتعمدله.

ض■٩ا، ز٢ ه حْقأ يمثل أن ؤ النساء: ي وقال 
كله.لاتيني 

توى

Iآ ١ Iوجهأ ثلاثة عك 
مأوئ•يعنى• مثوئ، الأول'• اتوجه 

dy ^ii ، (،١ ^)٩ وئوكك ممثثمحأ يتلآ؛ ؤ النلأم: عف، محمد، سورة ق
التكمين•مأوئ يعنى؛ 

لهم•مأوظ يعتي،• (، ١ ٢ ) ه ؤرإلنارموك،لم لال؛كهارت أيفأ ^ ومحال 
*اوظص•' (، ^)٢٧^ىآئذغئمك< ١^: و وقال 
لذملت*؛لإآ،ه  ٢٤مثؤى ةآلنار يرمحإ بمّدإن ؤ الثجدة! ]حم[ ق ومحال 

يعني:مأوئلهم•
منزلة:يعنى: مثوئ، الثاني: الوجه 

*مّزلته أحسي، ي*يا: ، ٢( ه)١ مثوث، 1دكرم، ؤ ت يوسم، ق قوله فذلك 
مّزلي،•يعي،: (، ٢٣^)هنإنوئ رفآ ؤإئه> أيضأ وءال 

قمكازتالإقامة  I_*Jالمثوئ، الئالث،ت اتوجه 

ريقولأ ٤(، ه)ه مت.رئق• أهل فينح ثاوئا ء=قنث وما ؤ ت القصص ق قوله 
ونشاتمم.أمرهم مكه أهل فتخر أمرهم كال كم، فمملم بئدثن تقيا محمد يا -كن 

سا.شاقوالطائر والوجوه ٣(، • واكما'رش)٢ (، ١٩١لهارون)والطاتر الوجوم طر: ي١ 
.(TYY/T>



اسليماهمآن م

اهلأم

:خسة!^١١٢عك 
الكلاميعي• تكليأ، مومث افه كلم الذي الكلام ت يعني الكلام، ; jfjSfiالوجه 

ُنغثروحي،•
من(، ١٦٤ه)يهتكيث موسى ائم وقم ؤ التاءت سورة ق قوله فدلك 

غثروحمح،•

ئربىكاف مؤمن؛اختارهم الدين النبض إسرائيل لني القرة ي وقال 
يستمعون]يعني[: ه، أممه ًقلمم ؤممثوف إسرائتل، بني من يعني؛ ه، ننهم 

•^١( )٥ ه ثناوثورك> وم عملوة ما بمد يى ءئؤذوو4ء ؤثز كلامه، 
وهوالقرآزتبالوحي، عزوجل، اممه، كلام يعني؛ الكلام، الئاني! الوجه 
حئءيرُ آنكثارق لإىرى> تن أند وإذ ؤ براءة؛ ق قوله فذلك 

اللام.عليه محمد، إق عزوحل، اممه، أوحئ الذي القرآن وعتي1 )٦(، ه آثه 
قوليعني؛ ه أن ؤ.رينومح ب/؛  ١٨/الفتح؛ سورة و وقال 

•( ١ )٥ ه ؤلنسمئا لهم، ه الملام، عليه للئى، عزوجل، اممه، 
وعجانه؛عزوجل، اممه، علم يعني؛ اممه، كليالتا الئادد،1 الوجه 
ريلعلم يعني؛ ه' رن، ثكنتت يدادا آبمر َ؛اث ،: ١^٠٥ق قوله فذلك 
طاشجمنابمإهءساه)ه*ا(،]يعنيآ؛دلار(ثشلإتت ؤشدآؤز وعجانه، 

وعجانه.رئب علم ينفد أن قبل 
بمي-ْءثن وآلبمريمدهُ أهنث ثأمغٍ ين ؤإو١>-•؛؛ؤاآ'اتلأر، ؤ لقءانت آخر ق وقان 

والظ_اترلفؤاطقوالوجوه ٣(، واكمارف)٣• (، ١  ٩٣)لهارون والطاتر الوجوم فلر: ي( 
(•٥٢٣الأمن))آ/أ"لأا(،ورهة 



واونْلأذر^^^ءء===ء==ءء==ءعء===ءاسه 

وعجائبه.الله علم يعني• ه، آلئه مامارئَىمت أنحر سنعة 
تبنوآدم يسمعه لا الوت، عند الخلوقن كلام يعني؛ الكلام، الوابع! الوجه 

ه،آنيميؤ دنآ ءأل آلتنق يشأ ؛١٠ •٠^^١ ؤ المؤمنين ل قوله 
إكنفلمر كثيرة ومكانه قليلة حناته وعائذ المومحت، عليه هجم إذا الكافز أذ وذللى 

باويصدق النجعة فيتمنئ الدنيا، من نحرج أل قبل اللام، عليه الموُتإ، ماللث، 
نماملميحل أعل لعق ؤ الدنيا، إئ ه آمجمن ين ؤ ت فيقول الدنيا، ق به كدب 
هوَىمة ت امتانف، ثم الدنيا، إق ترجع لا كلأ تعاق! اممه يقول ي، ؤت، 

الغرقأدركه حين فرعول قول مثل آدم، بنو ما يسمع (،لا ١ ٠ ٠ - ٩ )٩ ه ثآلها 
ينإنا يد إني بموا دء ءاثئ، ١لئ إلا لآإلتع أش ءامنت ءال ؤ وءايئهت المومحت، به ونزل 

اللام،علته المويته، مللئ، معاينته عند إيإنه ينفعه فلم (، ٩٠)يونس! ه المتقن 
لنفعه.الوين، يدركه أن قبل آمن ولوكاف 
همويدء مل يف، ثويس مآلكثي،للأ ين وإن ؤ قال؛ الكتاب، أهل آمذ وكإ 
ولا]به[، يؤمن حتئ أحدهم يمويتح لا موته، قبل بحيمئ، يعني؛ (، ١٥٩)التاء!

يستطيعلا لأنه به؛ الوُت، ونزول اللام، عليه الوُت،، مجللي معاينة عتل إي،انه ينفعه 
للخرثتث\آلية ولبست ؤ التاء! ق قوله وذللث، الدنيا، أهل كنهلق به ينطى أف 

إذايقول؛ آلموته' لحدهم حصر ؤ-ءوآإدا الئرك، يعني؛ ه' آلكثنثات، بمثلون 
كلامهيسمع لا حين ه قاد ؤ ومكانه، حناته وعاين الموت ياحدهم نزل 

ينفعهفلا الموت، عند ظئس، إلا كافر من فليس ه، آقن نتن إي ؤ الخلوقين، 
هكمادوهم يموؤرتثت« ؤ عن يتجاوز ه ولأ ؤ عته، يتجاوز ولا الإي،ان 



==ء==^^=^=^ء=ءء=ء=^^=^^ء=هء=^^==^=^^^^ءعو^^^ء=ءاسد!> اهمآت م

عندالكمار من بالإيإن الكلام آخر ت يعني الكلام، الخامس! الوجه 
العياب!معاينة 

لصؤا٥^١ ؤ الدنيا! ق عذبوا الذين الخالية الأمم عن محر عزوجل، اض، قال 
(،١٤تي؛،ىهه)الأنبياء!أا، ...ءافي'ثنثاإناج نمنث؛اإئون ^١^١ 

الدنيا،إك النحعة ومالوا النمل، به جأاةت بإ وآمنوا ب،الظالم، هم أنفعك فاقروا 
العمل.محنوا أذ إق والنفلرة 

عزابنايعني! (، ٨٤)غافر! ه وءدهأ اف هالوأءامقا بأسا ؤ أيضا! وقال 
والدنيا.

نزولعند )غامتهاّ(، إيمي(ه تمنهم محك هتر ؤ ذكئْت جل اض، يقول 
الغرق.عند آمي حين فرعون لرينفع كعا •م، العن.اب 
وئمثُل ألآل-> أنداب ينيا حق دُجمحتث-بجء ؤ الشعراء! ق وقاو 

هءآلثى ي ؤءانم الذابح، نزل يعني: ه، وئإ C إدا أنز ؤ يونس! ق وقال 
(.٥١ه)يم؛.متنحلؤن تومجنون،ؤوهد.كم 

/١١٩  /yi نشدة
الكلام.وهومتأنق، الامثنناء يثبه محا ومنه امتثناء، منه إلا! 
؛١^١١٢أربعة عك 

الأمشاء!يض! إلا، الأنل! الوجه 

اسصيم ، عدوب بمئهنبم؛ن ؛وت؟ذإ الآء-لأء ؤ الرحرف• j( قوله مذلك 

اناُغأفلالوالطار والوجوْ ٣(، • )٦ واكمارف (، ١ ٩ )٤ لهارون والظاتر الوحر، طر; يا 
(.المأن)٥٨ورصف (، ١٧٣)الأزمة )إلأ<: j وبطر (. ٧٧)ا/ 



^بم^:ً=^ءًء=ءءءٍ^ٍٍ—ٍ___سهواسمض

باعداءلموا وأنم ئهم، ( ٦٧)ه أنشى ه ؤ فقال: الأخلاء، من 
لمص.بعضهم 

اسثتنثم الأية، ه ءاحر إلها آثؤ مع ينمن لا ؤ الفرقان; ق وقال 
أتامحآيلض لا فائه ٧(، ٠ ، ٦٨ه)وعم3اعثتلاخثا وءامك< إلام،ئاب ؤ فقال؛ 

العذاب.ق نحلي ولا 

كشر.ونحوم 

؛٢١للكلأم١ متانف ولكنه باسثناء، وليس الاستثناء، ت يعني إلا، ت القاني الوجه 
القيامة،عن وملم، عليه الله صك النئ، سألوا حى الأعرافه، ل قوله فدللئ، 

ثمالكلأم فانقطع ألتته، ه، صثا ولأ ئنعا كممى أنتفك لا قل ؤ عزوحزت ،، ٥١فقال 
ثاء.مجا يصيبني فاثه ١( ^)٨٨ أذم ثاء وإلا،ن\ اّتاشت 
ولأصثآ نسى أنلأ، لا م ؤ العذاب: بنزل مجي ج يونس، و وقال 

ذللن،،يميبني فانه ه، اثه شاء تتا وإلا ت امحتانف، ثم الكلام وانقهلإ ألتتة، ه معا 

ؤَءمحم4)ه؛<،اساب،إكمالآن
تمحتانف، ا ألبتة، ه، يهء حليج ما أحاف ولا ؤ الأنعامت محورة ق إبراهيم وقال 

عزوحل.ري، ثاء مجا فيصسني ٨(، ه)٠ شيقا رف ثناء أن ؤءلأ 
الشرك،ملة ق يعني؛ ه، ءير؛ا سود أن تأ ء_ن رما ؤ الأءراف،ت ق معسبج وقال 

فيها.ضحالا شبثآ (، ^)٩٨ائمُزيَربما أنثثآآ ^إلأ وقال: ّتاشج ا٢ 
فقال؛استأص م ألبته، ه ألمودتق ؛؛؛!هتا بدومننك ي ؤ الدخان؛ ق وقال 

^jL.ي التيذاقوAا (، ٥٦ؤالأأصنآلأوئه)

هيو)خ(• للكلام(. مستأنف ولكنه باسثناء وليس الأستتشتاء يشبه لدي ا فهو إلا رخ* الخاشية* ل ا '١ 
القابلة.ل الناسخ عليها اعتمد أحري حعلية نسخة 



اسليماهمآت م

عندلبلال ما يض: ه' عزى ثنن تن عندئ لأم وما ؤ إذا المحل ي؛ وقال 
ذلك؛ثعل ما فقال• استانف ثم أعتقه، حى بكر، أبو 7آا بحريه نعمة من بكر أيي( 

٢(.١-• ٩ ه)ايل: ^سم;محيِألآي 
عثهملتت ٠ مدحفث أتت ائآ ثدلإ الغانية1ؤ حديث، أتالأ هل ت ق وقال 

أقنسدته ه قنن y؛؛، من إلا ؤ استأنمه م ١^١^، وانقطع ألبتة، ثثتيجره 
xyi-y\أدداثألأوه)الخاب:

أنملويذمه ئر ٠ محم لمي ث، 'الاثذ ثكالمد ؤ والزيتون• الني، 3،• وقال 
قهزبجتوأألمنلحب اك;رن؛١٠^١ للأ ؤ وقال• امتانث، ثم الكلام، فانقطع ه، نغين 

٤-٦(.)اكن: 

قهز1_1<_<،^3^ وفت، عين، يعني: ه أوحيتؤبىمأث4ك، ءل ذ؛ وقال 
رسولمن آرمئ متير امتأنفج؛ؤإلأ ثم ألبتة، العذاب وقت، مجتئ ه لدا ة شه عث 

٢—٧٢(.ه)الخنI٦ وثذحلنهءتبمدا يديه بمن ين ؛ده>,يتقئ، 
اسأنف1ؤ:ثم ه، ويف عتيدا مأئ إؤ آوكدؤ مح؟ يء' ئ؟ ؤ سأ؛ و وقار 

جرآ»لم عروجل،ؤثأؤكث، اممه، إك يمرب ذلك فإف ه، صيما ؤبمعل ءاس من ^إلأ 
^)٧٣(.بمايإ ألمنف 

إلأ،بمي،تمحمحصمح؛تالوجهالتاتث: 
أخمتم ه، هزلأآ  ١٧->رآدثهُ بمديأ وإنمنسقإلأ ؤ ؤ ابجرت ق قوله فذللث، 

٢(.ه)١ معوم وإلايقدم • ■عنه 
(.١٠ه)إبراهمأ ؤإلأ ت عنهم أجر ثم ه لنم ا'ؤإئ ١ وقولهل 

سهو•وهر أنتم• ومحا الأمل؛ 3، ( ١ل 



واثنخلأتدحقزبم==؛==ء=^^؛=^:عء=====^==^^^^^ءاسه 

١(.ه)١ ؤ\ين1ثهظلم ينهم: أحم م ه، نحن ه وئاو: 
٤(.ه)يس:لأ قح ^^؛٠ عنهم؛ أخثر ثم ب/ ١ ٩ ب'/ أنتز ة \ؤ
ءأء َُ 

وهال

كثم.ونحوه 

غثر؛__؛ إلا، النابع؛ الوجه 

اضغر يعني؛ ه قتولأ آثث ؛ا.تهإلأ نيتآ لزَغث ؤ الأساء؛ j قوله فدلك 
محإرالومنينرا،؛ؤ ق كقوله (، ٢٢^)رصفوث عنا م عب م ؤ1ث،ئإ؛ لمندظ، 

^^ثلآمح،ثشسبماى•
اممه.غم ^٠^ يعني؛ (، ب)٥٣ؤلآإJتإلأ٢دلذ نوله: لصافات، اق 

ممر•ونحوهذا اض• غث إلة لا يعني؛ القرآن، ل ه ائث ^ ١٩ولا كل: وكيلك 

وائد

،:^-؟،،١٢تلائة عك 
حابل؛وازر؛ الأول؛ الوجه 

حاملهتحمل لا يعض: ^)٧(، ؤثمرقمى يإنية نيئا ^^٠ الزمر؛ j قوله فدلك 
•مثلها أخرئ نفس ذنب 

ضثهاواللأذكةرم،وانمم>أ/
محملون.يعص: ٣(، ه)١ مايزردن ^١؛؛*ساء الأنعام: ق وقال 

 )١( j :كقوله الأمل j :والأرضالمارات لفدت اض، ض يض: اض، إلا آفة مهمأ لوكان اأاؤمين
شل.العن ق نلها الأية تنبه والأية اثتتا. ما والصواب وهوونن؛، فهن. ومن 

والظاثرسؤس'فوالوحوْ (، ٣٢٣والمارق)(، ١ لهارون)ا■؟ والظاتر الوجوم )آا(يطر: 
)آآ/إا<'آ(،ووجوْالمآن)ار-م.

بمحدشن رلأررن؛زيا (؛ؤ  ١٨)فاءلر )٣( 
•ى ُازر؟ُعنمح ألأمن )٨٣(:^ الآي٠ )٤( 



====^^ءًًًًً^=ًً^==^^=^^==ح7؛آبم:اسقي امحات ض

.٢١نذلثهافيالحلر
عوتآ؛ض؛ وازر، الئاني؛ الوجه 

فأعاو<.يعني• ٢(، ه)٩ ؤظددْ' ت الفتح ق قوله  u_ii؛
ؤممنإع1أهل، فواص يعني؛ ؤوأجمز،ليوظتيم طه؛ ل كقوله ]و[ 

اثاوداهعوق.مىه)؟؟،اآ(،سنيت
إثأ؛يعني؛ وزر، الثالث؛ الوجه 

زمؤكا,؛ة آثامهم، يعني؛ ه اثوارم لبمعوأ ؤ النحل؛ ق قوله 
•ومنآنام[ ]__؛ ٢(، ه)٥ عز ثع يضزنهر نمن آلإثثه 

سنيذ

عكوجع،لىت
ماشن:يض؛ معجزين، الأول؛ الوجه 

بأعإلكماطه ساشن يعني؛ ٣(، ١ ه)الشورئ؛ يشمن ومآأوتءِ ؤ ت قوله فدلك 
بما•بجريكم حمح، الحسة 

عزوجل،اف4، سقوف لا يعني؛ ٥(، )الأشالث٩ ه لأ0وأ>زول ^٣^٠ أيصان وقال 
ءيفوتونهلٌااهزبآ.

افسابقي غر يعني؛ ^)٢(، آش معأءزبم ضو نأعلموأ ؤ براءة؛ ل ومال 
ثزبآ.فيفوتونه الخبيثة بأعإلكم 

والوجرم(، ٣١٤)القرآن ووجوه (، ٤٣٢ ) والتحارف (، ١  ٩٧)لهارون والنظائر الوجوه ينفلرت ( ٢ ) 
(.٢٢٥/٢والظاترساطاق)

الناصح.عليها اعتمد الكب )خ( المحة من أثيتناه وما هربآ• منه فنفر الأصل* ل )٣( 



واممظائر=ء=رة؛آبمء==^^=ءءء====^^^=^^^=^==^=^===اسْ 

أي•(، ٢٢^)يلآث؛بمبجفيآدآء ؤ انمكبوتت ق وقال 
•، ل هربأ فتقونونه باعالكم عزوحل، اغ، سابقي أنتم ما 

:تبملين١٢٢؛عض: \وذ\ض:سج)وو، اتوجه 
قعملوا ت!عز،ات ه محبمآ ءابجا ف،" سعؤإ ؤوأل;اث الخغ: ل قوله فذلك 

أنكثاوكش ؤ بالقرآن، الإيءان عن الاس بمون ئبطلن القرآن آيات. 

القرآنآي1ت j عملوا يعش: ثثجتيزب. ه و ثتنز نآك<ن ؤ سأ: ُ'ََوو 
ه)ه(،بمنأين نن عياب قتر ؤ\و£قأ به، الإيإن عن الناس يطف0 بللع،، 
فيهاص.نفلإي 

:٢٤اوجه؛منة عك 
القول:ض: الدعاء، الأنل: الوجه 

 ،iللJقولهمكال ذ،ا يعز،ت ^^، ٠٠٥-؛^ثاَةاندءن>تهتّإد ؤ الأءرافح: ل نوله فا
يم)ه(.،bo^ip٣٠٠!ذ^

ححماقولهم الويل. زال ما ت يعني، ب، دعونهم يقف وق تا ؤ الأساءت ل وقان 
ه)ةا~ها(.بط،ثاحميداحيدن حئ حثلمه... إقاج  bjiyijؤ نالوا: 

هربآ.-٦١ ففن الأمل: وق السائقة، الصائر من )١( 
كلها-الواضع ق يتلون.، مثممن، رواية)خ(؛ إل الناسخ أثار )٢( 
ب•ين»اتريناثتم؛د،أوي،ؤ،ألعئاب.محميذك د!لخ،وات*ُث ؤ الأية)٨٣(، )٣( 
دالر"بموْ(، ١٣٦الق-رآذ.)ووجوم (، ٣٢والتمارض.)٥ (، ١  ٩٧لهارون.)والفلماتر الوجو،، يفلر: )٤( 

٢(. ٩٢الاعض)ونزئ (، ٣٣٥)١/ والفلاترسامغان 



^=ًًًً==^==^=ءء)ةآآ،=اسبير امأث ض

اشتهواإذا الختة ز قولهم بمي: ١^ نبمثق ذة1 ديجأ ؤ ل؛ونس؛ ومال 
١(.ه)٠ سلم نبحافك،ؤومحائ؛مييا الطعام: 

العبادة:يعني■ الدعاء، الثاني: الوجه 
(،٧١ه) يمر، ولا يئثثا لا ما أش محت ين آندعوأ م ؤ الأjعام: ق قوله فذلك 

أبمد.بمنى: 
١^لاتعدمع يعني• ءاحره)ّآا٢،، إلها أف ئلأئج؛ع ؤ اشراء: ق وقال 

غره.إلها 

بمدون.يحني: (، ٤٢ه) ماينءورتث< ينام أثن إة ؤ ت العنكبوت ل رقال 
تعبدلا يعني؛ ءا-رب)٨٨(، إلنها أثب مع ولاثيغ ؤ /  ١٢* / القصص: ق وقال 

إلهآآخر.اغ محع 
اليعني؛ (، ٦٨)ه ءاحر إلها أش ح يدعؤيى لا ؤوقهآ الفرقان: ق ونال 
آخز.إلهآ اف مجع يدون 

 Jعبادتكم.لولا بمي: ^'يحئلؤلأثعآؤطره)٧٧(، ؤ ذه1: وقا
نداء:بمي: دعاء، ارثالث: الوجه 

]يعني؛(• ١ ٠ )القمر: ه *اتثمر م*لوبم أؤ ريث مدها ؤ اقتربت: ق: قوله فدلك، 
فادئربه[.

المنادىينادى يعني؛ ب)الممر:أ(، تحتقر شء إل آفغآ جيأ أيفأ: وقال 

يوميقول؛ ٥(، ٢ ه)الإسراء؛ ؤنتزئ، يذعيمح( يرم ؤ أبمآ؛ نمال 
إّرامتل•بنائيكم 

النداء.يعني؛ ٤(، ه)الأنبياء:ه ألدعاء ألمحِ منغ ويُ ؤ ومال؛ 



واثنخئاثرتا|وجوه 

إنيقول' ،، ١٤٠,

اصتعسوا٠ ُقرل 

=ؤق<==^=^ً—-_===

دعأآؤ؟لانتمعؤأ يعيهن إن ؤ ١^^; ق وقال 
نداءكم.يسمعوا لا تنادوهم 

الأسغا٠ة:يض; الدعاء، امابع: اتوجه 

ألم؛يئن تن ئهدآءكم تآدعوأ ؤ المرة■. ق قوله فدلك 
بنركائكم.

استبواء•بمووت ^)٨٣(، ؤو\نلجأتيأصئرتيدوءأؤ j لو3ال 
ا.١ هودأ ق نظثرها 

ربه•وليستغث ٢(، ي)غافر:ا" ؤنوغتم7 الرمز؛ j وناو 
انئزال:بمي: الدعاء، اثخاسى: امج4 
ثمنته تا أنع مارا اللأم؛ؤ علته لومئ البقرة، j عزوجل، ل قوله فاوللث، 
ربك•سل (،ذاْت ٦٨ب)^١^^ 

نليخي،؛ (، ٦٩)4 زثا ئ ثا تثن ته لتا آذغ ئاوأ ؤ أبمأ: لوئل 
.[،iJbjLJ

يختم،■ه، هدهوهم يبمتن ٢^•؛>؛ قثد=قاءى ثادوأ يقول وآوم ؤ الكهف،; ق وقال 
أممآنه.(، ٥٢ه)ؤةزمتجس؛زاثز أهمآفه، فسالوهم: 
ءللبه:ق موال بمي: دعاء، السادس: الوجه 

ربك.لما نل بمي: (،  ١٣٤ه)زئق، Q أنع الأءراj :،i قوله فدلك 
نلوق.:عني؛ ٦(، • ي)غافر: ذلإ الومن؛ق وقال 
تلواآ ]يعني ه، آدعيإ جهنن لثتبمد ألشار ق أكن ^١١، ؤ فيها؛ وقال 

(.٤٩^)ئم،ئايرثاتي؛أتدام، ، 4j\>دوو\|ربكم، 

ه■تندونأشإزكثمٌنبقث أنتثلمر ؤنأدموأتير (ت ١٣الأيت)ت١( 



^^1=^=ء^^=^ً===^ءهًء====ءءءً=^=وه=اسمهم ارقران هي 

رئك.لما نز يمي (، ٤ ي)٩ تثنى ؤةأمآلثا؛م_أغتا الزخرف: ذ وىال 
اسوا

:١^١٢ثلاثة عك 
وحدواتت بمي اهمدوا، الأنل: اتوجه 

إلوتى ينظم ما ؤ الله، وحدوا بمي؛ ه أس ؤآغثدوأ هودت ق قوله فدلك 
ءمِهآه)*ه(.

قولصالحلقو^،لأ/وكيلك 
ه،^' ^jKلي ؤ اش، وحدوا بمي؛ ه، أس وآعثدوا ؤ اء؛ الثذ وقال 

اممه،وحدوا يمي! أثث آمدؤأ آير ؤ اللام؛ عله نوح، سورة ل ونال 
ؤن\أؤ:ه)؟(.

بمن؛بمي؛ بمدون، الثاني؛ اثوجه 
ء=قامأإآؤ أهرم للمأتكو ثزو نأ يثا ص ؤ  iLxق نوله فدلك 

بلدؤنهم ين ولسا أنت، سئنك، قالؤأ ؤ الشرك، ق يطيعون بمي؛ ٤(، ه)* تبدؤن 
إيانا•همادتمم ل يهلعوف بمي، ٤(، ه)١ ألؤى َكامأ 

]بمي[ث(، ٦٣^)بمنيك إثادا ماَكارأ القصص; ق وقال 
الشرك.ق يطيعول 

)عني؛١(، يص؛ وقال 

سس'فوالظاتر والوحوْ (، ٣٢٨)(، ١٩٩لهارون)والطاتر الوجوم يطر: )١( 
.٢( • القرآن)١ ووجوم ، ^١( ٩ / )١ 

ئب•تاأق (;٦١عود))٢( 



والتظاتد^ٍءٍص^^_________^ٍٍٍٍٍ^^اسْ 

الشرك.ق ثطيعوْ لا 
الماليك:يض: العباد، الثالث: 

(،٥٣)ه أشهي؛ عق يو\ ١^٢؛< مادئ ؤ الزمر: ي قوله فدلك 
ممالثكمح،•بمي،• 

مماوتك4.يعني؛ (، ١ ب)ه يءا بمائه، يق أع, ؤحعوأ ؤ الزخرف: ق وفال 
ممالك♦(•(،يعني،ت ٣٢وئال،؛^؛١^٠١^ينبمادؤب)النور:

امواط

عفي،وجهمأاد
الطريق•بمي،• الصراط-، الأوو؛ الوجه 
ؤخييأًًقؤ، مندوأ زلا ؤ Y>_</ • / الأعراف: ؤ، قوله فدلك 

طرخ،•بك؛، ؛عني،؛ (، ^)٦٨وعدوث 
طر؛؛ق-س•' (، ٢٣^)همم كمي إك ةسء؛م أش دون ين ؤ العنائات: ق وقال 

الدير،تيعني،ث الصراط■، t^،_؛ امجه 
بمي،•^)٦(، آكنيم آلغرذ آندثا ؤ الكتاب: فاتحة ق قوله فدلك 

هذابمي،■ ١(،  ٥٣^)منتمثا بمثنح، ندا وأة ؤ الأنعام: ل' ً"وةال 
دينىمستما.

سممتا•ربك دين، يعني،؛ (، ١ ٢ ه)الأنعاء؛ثاُ زهثتمنأ هزل ؤنندا وقال؛ 
ممر.ونحوه 

دالرجر٢ْ' ١ القرآن)٣٩ ووجوم (، ٣٣والتمارض)٠ (، ٢٠لهارون،)•والفلار الوجوم يفلر: ;١( 
الأءين)أا/م(.والظ•مساُطف)١ْ/٢(،ُرئ 



^^^ءءءً^^=^==^=د==س=وآزبماسلهم القوآث ض

أنوا
■ءكوجه؛نلاات

صنوا;يعني: آووا، الأؤل؛ اثوجه 
iUU ، الني،صموا يعي* (، ٧٢ه) وثمئأ ءاووأ وأفيق ؤ الأنفال• أحر ل قوله

ونصروه.هم، أنفإق وسلم، عليه اف صك 
المدينة.إق صمكم (،يعي• ٢٦^)نصرءء وأبيد ؤدقاو>قؤم أيضأ: وقال 

انتهزتيعك،؛ آوظ، ايئالي؛ الوجه 
انتهينا.يقول: (. ٦٣^)أنتآإل؛ىزة الكهف،:ؤإد ذ قوله فذلك 

الكهمح.إق فاتهوا يحتي؛ (، ١ ؤمحا'إل،الكهغ،ه)اُ أيفأ: قال 
اتجهاد

:^٢٢ثلاثة عك 
بالقول؛تالخهادء يعي؛ ا-بهاد، الأند؛ الوجه 
حهاداؤ القرآن، يعني: ه، دء زبمؤ1؟ذم ؤ الفردان: j نوله فدللث، 

(.٥٢ه) يتقبمإ 
جاهديعني؛ ^)٣٧(، وآلثثمن الخفيان جهد أله ؤكأأثا براءة: j وقال 
بالقول.النأاشن 

،•١^٠٠^^١٣ؤ، بتلها 

سسفوالطار والوجوْ (، ٣٣و\سويف)١ ٢(، • ف'رون)• والطاتر الوحوء بمخلر: ( ١ر 

والوجوْ(، ٩٧)القرآن ووجوم (، ٣٣٢)واكمؤ.ارف ٢(، والطاترفارون)ا. الرجوْ )آ(طر; 
الأءين)اآآ(ّوزمة (، ٢٢٢واساترسسف)ا/ 

ه.مإ وألثث؛تيُاوئنئل جهدألخقمان ألبي ؤقأتر1 ؛لأيت)٩(: )٣( 



والنظائرالوجوه 

]بالسلاح[؛القتال يض• اُبهاد، الئاتي؛ الوجه 
iUii ، ؤوألجهدوة ألم أول عر ألثؤيثن ين أثشدوث مثوى ب ؤ النساء: ق قوله

تبٌنيآ■ي، ألمجتهدي أس ءقل ؤ اض، سيل ق يقاتلون الذين يعني؛ ه، أس سفي 
أثملمحل لنسئ أثث دعد له دثإ ألث5دبم عز ؤ اغ؛ سير ق يماتلول الد؛ن 

•( ٩٥^)ؤعثرألكعد؛بمآماظثا سيله، ق يقاتلون الذين ]يعني[؛ ألمحئؤ؛بمب، 
يم،.بال]يعني[ث ^)٣٧(، ألبمطمار ق؛ر\ء0.'ؤ-ة،ي وقال 
•انمرخ١٢ل ثثلها 

العمل؛يعني؛ ا-يهاد، الئايث،؛ الوجه 
^)٦(.زشيخدظممنفهئ ؤ انمكبوص j قوله فذلك 
ذلك.نمع لة لنفسه، يعمل فإنإ الحر يعمل مى يقول؛ 
لناري.■ءملوا يعني؛ ه)بماُ(، منا ئهديإ يأقبى ؤ أيفأ؛ وقال 

فاعملوا يمي: ^)٨٧(، جهتادءا -ص آثم ؤ، وجتهددأ ؤ الغ؛ j وكقوله 
حىعمله١

اد^سسذإإإة

أوحهلّأاثثلاثة عك 
مكة:أرض ل المهورين يعني؛ التفعضن، الأول: الوجه 
قمقهورين يعني؛ لأ'لآبج،مح)ماو(، __jA^ ؤ النساء: ق قوله فذلك 

ذكريا.نف )\(الآة)بم(،وتد 
ش.الأصل! وق انحّادر. ق حاء لما وعي«وانقة )خ(، من )٢( 

والوجرْ(، ٣١)٤ ووحر0 (، ٣٣٤والتصارف)٢(، • لهارون)٢ والطاتر الوجوم )م(يفلر: 
(.٣٣/٢مغاف)١Jلالاوالفلام 



اس1ي،راهمآى ض

مكة.أرض 

عنويقاتلون ت يعني ه، وألح.تصعفإإرر أش سيل ق لامثيلون لخ وم\ ؤ أيفات وقال 
(.^)٥٧وأوٌ ؤئي4وأقثق المهورين، 

يتثنعماشيعا أهلمهثا نبمل آيمحوأ ؤ، علا يبمؤبمث ءة ؤ ت القصص ق وقال 
فستعبدم.إسرائيل بنو وهم منهم[، طائفة ]يقهئ ت يقول (، ه)٤ تنم ثاثه 

هف'آمح، أتثئعمأ ائ;دك< ءئ كى أن ورؤ ؤ عزوجل؛ اف، وقال 
مصر.أرض ق مهروا استضعفوا، الدين عك نمى يدن ير (، ٥ ت )القصص 

مقهورين٢(، ^)٦ سمثعموذ ظة آتنمِ ؤوآذًًقرتأ[د الأنفاوت j( وقال 
مكة.رض أو 

الكفرتق للقادة الأتباع الصعفاء يعني• المضشن، اثوجه 
الكفار،مجن الأساع ت يعني ه، آمتشفإ اقتل يقول ؤ سبأت ق قوله فدللي 

ن1ذكوثأالإن هال بييتغث لممأ أنم ؤ؟ ؤ القادة[، ت ]يعني ه، ذتذءنث\' قن يؤ 
عنمغزدُم ؤأبجن / ؟أ ١ / ذور\؛أ,أ القادة قالت، يعني؛ ه، آسان«ثوإ لثون 

الأتثاعأيعي. ه، آنتصعفؤأ أكس وهال ه ميبث بلَكتمِ جآءِ إذ بمد آيدئ 
القادة.يىه)ابم>سني: 

لهم؛قوة لا عجزة يعني. المتضضن، اثئالث،ت الوجه 
(،٩٨^)ثآزص ;اوك ١^ ثث أ'ثصفبم إلا ؤ اء: الثي قوله فدلك 

لهم.قوه لا الدين العجزة يعي. 
١^^لهم، نوة لا الدين العجزة ت يعني ه، ؤ ق؛راءةت وقال 

ةلأصءالض'يضتا.سثجبماآ(■



ق
ات١ ل أوجه أربعة عك 

منوملم، علته الله ملأ بالنلأ، كنز نن زأزل[ يعني: أزل، الأؤل: الوجه 
عهده:علا اليهود 

منأول بمي• ه ه' ^-^١ ولا ؤ الدم ليهود البقرة، ق قوله فذللتؤ 
كفزمنالهود،ؤنإتنصه)ا؛(.

مئه:أهل من باممه آتن نن أول يعني: أول، الثاني: الوجه 
ءأئأحو ^jc شإنَكث ؤ الزحرف: ق وسلم، عليه افه صك للشك، قوله فدلك 

مكة.أهو مجن عزوجز، بالله، الوحيين أزل يعني: ٨(، ١ أودآأشدي.ه) 
منتيعتي[ت (، ١ آوو أمقوى آذ - الزمر ل يقال 

أهلمكة.من ]يحني[: (، ١٤الأنعام:)ق كقوله أهلمكة. 
الدنيا:ق لايرئ عزوجل، اممه، بأف ا،لؤمنين أزل يعني[: ]أزل، الوجهال1ألث،: 

رم،ؤ قال؛ >_ النلأم، عليه مومئ، عن الأعرافج، ل عزوجل، نوله، فذلك 
رهموئ، ما؛ءفامح آسنمز إي أنمل إل آثلز ولهن فيرره نثلرإقلثأ؛أد أك 
يت،ثتحننك ياي أثاى قآ صعمأ موس وحر لصفا جمثث قجتل ربن محلا قتا 

١(.إقك;آنأودالثؤبجىه)مة 
الدنيا.ق لائرئ بانك الممدقن أزل يقول: 
وها'رون:لوسئ إمرايل ض من آمن نن أول .ص■' أول، الرابع؛ الوجه 
]بالقتل[،فرعون أوعدهم حين أسلموا بعدما الشعراء، ل الئحرة قول فدلك 

أزريعني: ٥(، ه)١ \بي و انَكآ نثلانآ يا;؛؛١ أنشز قح لئا ؤ قالوا: 

(.٣٣٦والمارق)٢(، • لهارون)٢ والطاتر الوجوم دظر: ;١( 



استيما|قر|ن هي 

موّكا•ياجاءبه إسرايل بني من الصدمن 

ص

١،;أوجه؛ مئة عك 

سرتقليل،!عني؛ الأول؛ اتوجه 
ثرأ.يعرصأ يعني! ٧(، ٩ ) ه ميلا ءثمنا مؤ ^^١^ ؤ ت البقرة ق قوله فدلك 
وسمعة:ؤياء يعني؛ قليل، الثاني؛ الوجه 
]يعني[:iلأبم٨١(، الأ اه نأو ه ؤ الأحزاب؛ و قوله فدللئ، 

وسمعة.رياء 

وسمعة.رياء ت يعني (، ١ ٤ ه)٢ قيلا ؤوييدووىأقإلأ النساء: ق وقال 
لاثيء:يعني: قليل، الثالث،: الوجه 
البائم يعني؛ ١(، ه)• دثقثون ثا مملا ؤ الأعراف: ي قوله فدلك 
ألتة.ينكروذ 
لنلها 

البتة.يومنون لا لأ-م ليعني[ت ^)٨٨(، معللاماتيو0 ؤ البقرة؛ ل وقال 
ثامملا ؤآلأثدء والابمنر أيثح لآؤث دح>تل أئناؤ م ؤ مارل-؛ ي ومال 

ألبئة.1ئاملأذكرول ]يعني[: (، ٢٣دئوونه)المالك:
يؤمنونلا بأنم ]يعني[: (، ٤١ذبإفؤ"ماويمذه) ؤومأئومو الخاثة: ق وقال 

ألبته.لايدكروذ بأمم ]يعني[ت ،، ٤٢ه)ؤنلأيمل،'كا؛ُنمملاماثدلإوث ألثة، 

وايياثرللدامغافوالوحرْ (، ٣٣٨)٢(، )٣• لهارون والظا'تر الوجوم يطر: )١( 
>:ا/هما<،ونز،ةالأءثن):أأ<أ(.

لهوسهوالممل، j ا •ثلهالأمل! ول ه' ن\ئئءفتحى ثيلأ ؤآ؛كهئغه (: ٦٢)الأنة )٢( 
الناصخ.من 



والاظاتروإإ،ء^^ء====^====^=^=^:ء=ء====^اسه 

الكم•ل القليل يض• قليل، ت الرابع الوجه 
أ-يٌنيآ'يلدثه)؛ه(، كززنه ه؛ولأء إف ؤ الشعراء■. ق عزوجل، فول.! فدلك 

•كثرتنا ل قليل هم 
قوأصحابه وفرعون ألف، مائة ت النلأم، عليه محومئ، أصحاب وكاو 

ألف.ألف سعة 

مابنيِجا آد١■^^ آي<آملثأ عير آناَكسا ^j3،J التساء; ي وفال 
(،ضتlلأأش(•٦٦ظمح٣مب)

عشر؛وثلاثة أب/ ١ / مئة ثلاثة نليل؛ ت الخامس امج4 

تيه5نةإلأ ؤثث؛ٍبجأ طالوت: لأصحاب البقرة، ي عزوجل، فوله، فدلك 
اشصك التي، أصحاب كنية عشر، وثلاثة مانة ثلاث، يعني؛ (، ٢٤^)٩ تنهتر 

■بذي يوم ام، وّعلثه 
نفأ؛يعني؛ قليل؛ الثدس؛ الوجه 
النلأم؛عليه نوح، سفينة الثمينة، لأصحاب هود ق عزوجل، فوله، فدلك 

امرأةّوأربعون رجلا أربعون نفأ، ث،انون إلا يعني؛ (، ٤ ٠ ى) •عثTإلأهذ ثاس 

؛١٢١^^عشرة عك 
وش■'ض؛ يقظ، الأنل؛ الوجه 
 ،JJi^ فوله j يعي(؛(، ٢٣)ه إ،ُ إلا تتدوا أي ربم، ومش ؤ إّراتيل: بمي

لوأ0.إلا تعبدوا ألا ربم، ووصئ 

والوحرْ(، ٢٦٥القرآن)ووجوم (، ٣٤٠والمارق)٢(، ٠ والطاترلهارون)٥ الوجوه طر: يا 
(.٠٠٦)الاعض ونزهة (، ١٣٦)Y/ للدامغاو والظائر 



——اسيعر>؛^، ٥١م 

(،٤٤ه) الأتر مؤبى إك قثيكآ إل \إتزي وم1َقثةبي ؤ القمص1 ق وقاو 
وقومه.فرعون إق الرسالة فأوصياه مومئ إق عهدا يعنى! 

أحرتممئ، اثذيت الوجه 
ه،الكنف ق ؤرةثننآإك إسرائيل! بض ق عزوجل، قوله! فذلك 

(.٤ ه) مرقن ؤ،أمحيدا ؤدمساوف التوراة! ق إسرائيل بني أ-محرا ]يعني[! 
علتهلوط، إك عهدنا ه، آلام دجى ق سآ ؤ الحجر: ل وقال 
.( ٦ ٦ ) ه مهسآء؛ن ممثلؤع هتؤ/دء دائر أن ؤ فأمحراه! النلأم، 

ئلخ!يعني! يمئ، ايئالث،! الوجه 
فإذايقول! ٢(، ٠ ٠ ) ه مكطب قكجتر ثإدا ؤ القرة! ل قوله فذلك 

الناسك.من ئزغتم 
مرغتم.بمي: آ، ١  ٠٣ه)ضشرأكاوء ^؛!١ النساء! ق وقال 
صلاةمن فرغتم فإذا يعني• (، ١٠ه) آلمبماوة محيت لإدا ؤ الخمعة! ق وقال 

المكتوبة.اإتمّعة 

قرغفمحا يعني: (، ٢٩ه)مبمهد رثواإل ئيى الأحقاف! و وقال 
القران.قراءة من وسلم، علميه ارف4 صئ الني، 

مذل:يعني: ممئ، الرابع؛ الوجه 
فاط-ا،أث ظ اقعل ت؛عني• ه ماحت أنت ما ؤهاضر^ طه! ل قوله فذلك 

الدنيا.لالحياة[ هذه ق تفعل ومحا يعني: ادسآه)لإ؟(، نذْالإزْ شى 
اممه،ليفعل يقول: ٤(، ه)٢ ممعي يكاى ١^١ أئه ؤوجئ الأjفال! ق وقال 

يفعل.أل علمه ق قفاه كاذ ]أمنا[ عزوجل، 



كانأمرأ نمل إذا يعي: ه، ثإنما حفآي ^١ عيسئ: أمر j عمران، آل ل وقال 
٤(.ه)٧ ثكؤك ؤبمود٥>^ يفعله، أ0 لمه عق 

مثلهاومورْ*-ريمأا،•
عروجل،اضُ، ضن إذا فووت ه، أرا إقئوه آممه ص الأحزابإ:ؤإدا ل وقال 
(•^)٦٣مهم ين 4؛رء *آثم إؤأ أن ؤ زينب، تزمحيج ق شئأ ورسوله 

التزول•يمئ، ت الخامس الوجه 
يقول؛^)٧٧(، نج ءثنا شن ثثبم، ؤ الزخرف: j عزوجز، قوله، فدلك 

الموت.ربلئ، علينا لينزل 

ينزللا )فاءلر؛ا"ُآ(، ب ممؤنؤأ ■ةؤؤ-لم بمنكن، ولا ت الملائكة 3، وقال 
فيموتوا.الموت عليهم 

؛هالوت.آمكه)؛ا(،ض:لإإأزكاسأ:ؤ وقاوق 
الموت؟به فأنزل يعي: (، ١ ه)٥ اضص;ؤوزثمتئء،مح ق وقال 

وجب'.يض• يمئ، اتسادس اتوجه 

نوح،بقوم فوقع العذاب وجب ص•' ه أ'لآر وقش ؤ هود: j قوله يولك 
٤(٠ه)٤ ءث،آمحي ^ ^؛٢٣

الُذابوجب، يعز،ث (، فتىألأمهر٩٣إي آثمْ مريم؛ ل ونال 
انرّبأهل فوقع 

فهؤأؤكا الأمر، وقع ]وجب،[، يعي: ألأمه، قئ ؤ يوسم،: ن، وقال 
(.٤١ى) ثنفيتان 

I ذق (: )٥٣^ ١ rj,^ى.وزن محئأ'نثالإئ1فوز



ٍءء=^ء^^^^ءءء^^^ءءءءاسليم القياد ض

وآلتلشه؛كعيى"ألمثاب ظلل ؤ أثث ههم أف إلا بطروف مل ؤ • البقرة ق وثال 
أرض:زبمملإ.٢٢(./٢١ألآمه)•

ثامحآمحأىأسَه)آلإ(،ضو:لتا^١^• وقالفيإبرامم:ؤ 
النار.بأهل فوقع العذاب وجب 

كتابآتيعتي• يقئ، النابع؛ الوجه 
أمئكاف يعني؛ (، ٢١ه)مريم؛ ممضنا م ث ؤ، ؤ عنسن• أمر ل قوله فذلك 

يكون.انه الحفوظ اللوح ق مكتويأ تعاق افه امرأمن اللام، عليه عين، 
ثم؛-ص•' ممظ، الئامزت الوجه 
ثرؤله،م فل، يقول؛ ٢(، ه)٩ آلاجل مش ثثاقش ؤ القصص؛ ل فوله فذلك 

انم،.__؛ (، ٢٨^)قنل أثماآلأ-بمام ؤ كقوله؛ 
أجرنتن.لثم يعني؛ ٦(، ه)٠ قثش أجئ جتهآ الأنعام؛ ل وقال 

.٢١ ١٣أف؛يمي؛ (، ١ ١ ٤ ه) محبمته. مل(آن ثن ؤ ت طه ذ كقوله 
أجله.م يعي؛ (، ٢٣ثشمحن^)ؤس4منن الأحزاب؛ ق وقال 

مصل؛يعني؛ ثمئ، الثاسع؛ الوجه 
بالحن،•بيتهم وصل يعني؛ (، ٦٩إلءؤ<^)ستتم ؤومح( الزمر؛ و قوله فدلك 
الأمرشل يعني؛ ه)ل(، وبمًظم بنج، الأمر لأه الأنعام؛ ق ومال 

بينيومحنكم•

(،٤٧)^ يأكنط بميثهنر قنمح( رسولهم كآء ؤ؛يا يونك،؛ ي وقال 
فمل•يعني؛ 

•مصلبينهم يحني؛ (، صمق؛أيجو^١٣٩^أيضآ3،يونس؛ ونال، 

افيالأءاِ،;أمأحله.



واءتذ1اذرءءنهيءء==^^^؛ء^^^^==^^=ءءءءءءءءء=^ءء=امجمه 

تحلى ت يعني ممئ، الياشر؛ الوجه 
؛ض•نتوكب)ضكتأا(، سخ سننهن ؤ النجدة: حم ق: قوله فذلك 
سإوات.سبع فخلقهى 

بمي

،:عك'%^^١١
هيأ:يعني• سر، الأول: الوجه 
ه،د'لف 9\يوضلأ مافيآاكثآء ؤأز0داللمأىآسبملم الحج• ق نوله ٧•^، 

ميآيخيا■ ٧،' ٠ ر ه محر قؤ هيا د'إك ؤفيكش،إن العلم، فته الذي الكاب 
ح؛زكتبه.

قاءلأ أشآهأ ؤآ وثُ آ'لأر!في ؤ، ممدتز ين أثاب ثأ ؤ الخاJيال: ق ومال 
آثوعل د'إلئث• إن نمأها أن مز ين ؤ اد>فوءل، اللوح يعني: دكتسه، 
اض،عك ئئ الحفوفل الiوح j _،_ كتاب أن ]يض[: ماته)أآ(، 

تعاق.اش كتبه حين عزوجل، 

دمح،ءلسنتيمحوءإلأفاكشاإة وة1لفيالملأوكة:ؤوماثنز 
عروجل•علته، شديد هو ولمز متآ، يعني: (، ١ ١ ه)فاطر: أشئم- 

يقلده ؤ يوسف: ل قوله فذلك مرينا. يعني تستر، الثاني: الوجه 
مه•جس لا صء يعني: (، ٦٥)ه ^ 

حمآ:يحنى: تسير، الثالث: الوجه 
هلآ؛آ،بميإضآ•ئتِثبمثعإكقا ؤ المرقان: j( قوله فذلك 

_^J_Uوالنظائر والوحو0 ٣(،  ٤٤والخماؤض)(، ٢ • )٧ لهارون اتر والءلالوجوم يظر: ( ١] 
<٦٣٣الأمن)دنزمة (، ٣٢٣)آ/ 



=ٍ=ٍٍٍ=ٍ=^؛ًًء^1=ٍ=ءءٍ=ٍ==جآهم^اا،دذ1بم اممرآت ض

فلأو

1وحهرا،:ناتئة عك 

افمر•وهو التي، يعنى• صلأل، الأول• الوجه 
ولأعوثنهمبمي: ١(، ١ ؤولاهقهتره)٩ التاء؛ و إبليس، قول قوله، فذلك 

ذاكفروا.الهدئ عن 

إبليسأغوئ يقول: (، ٦٢^)كرأ حيلا مء أصل محلثد ؤ ص: و وقوله 
فكفروا.ممرأ حالقأ منكم 

تيعني؛(، )١٧ه أ>=كرألأتين تلهم صل ؤوإ>وو الصافات؛ ق أيضا وقال 
فكفروا.الأولن[ قالهمأكثر عزئ 

القرآن.ق ممر ونحوه 

بكفر؛وليس الثيء، عن الأستزلأل بمي؛ الخلال، الئاتي؛ الوجه 
٤،؛^،آس محق ه ؤ وسلم؛ عليه اس صك للتي، الثاء، ي قوله فدلك 

/jYأفيستزلوكيعني؛ (، ١١٣^)تنهتَآنتبجرث ْلاإمثة —،/ؤؤخمتهءثنثت ٢
الحز•عن 

الهوظفتزلك يقول؛ (، ٢٦ه)همهثش^،٢^ أؤإوئ ص؛ي وقا 
غركفر.من الحاكم ق اض طاعة عن 

حارآ؛يعنى؛ ضلال، الثالث؛ الوجه 
(،٢٥ه)■^!^؛صقل ؤ، إلا حقني وما ؤ المؤمن؛ 3، قوله فذلك 

بمي؛قحسار.

للدامغاقوالنظائر والوجوه ٣(،  ٤٥)والتمارف (، ٢٠٨)لهارون والظاتر الوجوه يتفلرت ( ١ ) 
^٠٦X)٦/^٦هJنزهA١ض)



واثنتلاتر

j^_:___،(Y.^)^)؛ين وضم إوإغ ؤ ص: ي وقال 
يعني؛^)٨(، آبجاصثز،له آنا، ؤنء؛ىئ[0 يوسف: ق عزوحل، وقال، 

النلأم.عليه يوسف، حب من مبم حران لفي 
ممضئري يعني؛ ٣(، ه)• لرُتهافيمبين ٠ العزيز: لاُرأة وقال 

يوش•حب من 

الثماء:الخلال،يعض: الوجهالرابع: 
ليعني؛ )الملك:ا،(، ه نحم، إلا4 آئز إذ ؤ تبارك: j نوله فدلك 

طويل•ثقا؛ 
نيثمزمه)؛؟(،بمي:فيشقاءومحاء.

الخويل•النقاء يحني؛ (، ٤٧ب)إلأ)ثثيطقصمرم ؤ أيضآ: وقال 
الإبطال:الخلال،يعني؛ الوجهاوءا*ا،س: 

يض،؛،، ١ مئتلإه)محمد؛ وصدإءن.تا؛فيهآمثث< ؤألينكئ،إ ق: نوله فدلك 
أعالهم•عروجل، اف، أطل 

فلنيحني،؛ ر؛ا، ه آتلم نمل ثق سإبمح 4 ثيأ ءيهارا،:ؤرأؤبم أيضأ وقال 
أعالهم.يبطل 

١ه) 4آ-ليوة'الدتأ مم صل ادن ؤ الكهف: ق وقال  عملهمبطل يحني؛ (، ٠٤
الدنيا.والحياة 

حطا:يعنى: صلأل، السائس: الوجه 

لثلس >-، ١٥ينين حتى تتمن نّثنثتق ؤ الغرقان: ق قوله فدلك 
طريقأ.يعني: (، ٤٢ب)صهلا 

ّهو•دم أمالهم■ يضل فلن الصالحات وعملوا اموا والل.ين الأمل: j ( ١؛ 





واثتتئاتر=دةإبم===ء=======عءء==^===^^=^^^اسه 

لعمْ.يعني'• (، ه)٩٧يؤبمتؤى لآسهم ده ^>،4 ت النحل ق وقال 
علامة!يعني؛ آية، الئاني! الوجه 
لهم.علامة ٤(، ١ ه) دزثتيخر ءثا Q م  aX.^ويس: قوله فدلك 
/! ٢٣/الزب، علامات ومن يعي،: ه زمن ؤ الزوم: ق وقال 

٢(،)٠ ه ثشثتجى أتنريئث ز(لأئز نن خ؛وقئ؛ أن ؤ ءزوجو،إأته 
بصنعه،توحيده فاعرفوا واحد، أثه الزن، عائمات ومن، يعني: ه' 1اثنهة؛ 

ه،ءاي-محة ثمين ؤ عمد، بغم ]يعني[: ه)ه٢(، آنرهِ! وإمحرءس الثثا؛ دسر ون 
تثمِ-ْلى بصنعه،توحيده فاعرفوا واحد، انه تعاق الزب علامات، ومجن، يحنى: 

.٢( ه)١ أزنجا أذثسكلم نن 
كثير.ونحوه 

١،:أو•حهل أربعة عك 
الدنيا؛فيهن عزوجل، اض، خلى التي الستة الأيام يعني: يوم، الأقل: الوجه 
•• • ءلئآ'محشف،بجإمح؛ ألزى- ؤءلؤم النجدة: حم ق: قوله فذلك 
ثتؤكنج ؤستنهو( ثناقال: (، ١ ٩-' ه)فصلت: وب آ3ثة وهدرئآ 

ايام.سة ^لك ١(، ه)٢ قنين 
سِتخؤ( سهما ؤما إمحش ألنثهمث حو آلي ؤ جدة: الق قوله فدلك 

سثؤي-ثارؤىَلكلمحا عند الحج■ ي كقوله افّ، عند فهي ^^٤،، 

ونزهة(، ٩٣٢ )x/ والنظائر والوجوه (، ٠٣٥ ) والتصارف ٢(، ١ ٠ ) لهارون والنظاJر الوجو0 تفلرت يا 
•ب( ١ ٢ )هماه القرآنية الألفاظ ل ١١٠٠٠٠وجوه وان (، ٦٤٦)الأ-من 



حتههًًضا؛قر؛ناس1يم:

ةثوميكه)¥ة(.
الدنياتايام ت يعني يوم، الئاني؛ الوجه 

قإثه مُعغ أيمخبأ التاءإل يى ييبرألأمر ؤ الجدة؛ تنزيل ل قوله فدللتإ 
ألمهؤ النإء، إك وصعوده جميل نزول مقدار يعني؛ ي• فدار؛آ 

النلأم.عليه جميل، لغمّ ب)٥(، ضدي 
القيامة؛يوم يحني• النوم، الئادث،ت الوجه 
مسقلنم ي ؤ ١^^؛، ي يعني؛ ه' دآتوم ؤ ت يس ل نوله فدلك 

ثظاه)؛ه(.
*الآحرْ • بمي ه)هه(، الؤم اثثب آنحنب • ونال 

الأجرة.ق يعني؛ ٦(، )٥ ه أءوههم ءق عمم ّالؤم ؤ ونوله؛ 
بمي؛ءقثيث،ه)غافر؛بل(، بما ممن نجركاَةل المؤمن• 3، ونال 

لأجرة.ال 
ممر.ونحوه 

حنن'ص• يوم•، ايرابءن اتوجه 

ؤءلبد، مذ بمي• ؤءومنإته، النلأم؛ عليها سورةمريم، j قوله فدلك 
UJ حتآ.ه)ه١(،يعني؛ح؛زيعئ حننيموثح،^،يعني؛

يعني؛ه■ ولدث يوم عل و؛لثلم ؤ لنفسه؛ النلأم، عليه عيسئ، قول وكيلك 
ه)٣٣(.حثا أبمث وينم ؤ أموت، حتن يعني؛ ه أموث ورم ؤ ولدت، حى 

ورمؤ ظعنكم[، حس ]يعني؛ ه، محت؛م يوم ؤ النحل: ذ وقال 
وحسإقامتكم.بمي: (، إهامءأًًظمه)٠٨

•كيله حس بمي؛ (، ١٤١ه) غهتثادْث. ؤو٠اراحمهءرم الأنعام؛ ق وقوله 



ُاثنْلأمح

الإم؟

عإيخمةأو-حهلا،■.
القيامة:الاخرة،يمي: امج4الأنل: 

دومبالت يعني: ه، آلاحن} لا,محنوى أقن ؤوأن المومنتن'• j نوله فدلك 
•٧، ٤ ر ه قكءك ؤمآلإvميؤ ^يامة، 

الدنيايمي: (،  ١٩ؤنأنتالأيت;آلأوك يغثئ: أذا \}وذ ز: وقاو 
ممر.ونحوه 

تالحنة بمي• الاخرْ، ائئاني: الوجه 
ثثآلأجرم ق، لدر ما أفرط ثن ■ميموأ ولمي ؤ ت القرة ق نوله فذلك 

مالأفيايؤسجبلأ•
نذلُهافيهارأا.

عندالجنة بمي (، )٥٣ي لاقة ره عث ؤوأتح'ي الزخرف: j وئل 
لدّتقين.ربك 

ف،ئو ي؛يةءق لا لقن قممحا ألأيتأ ألدار غك ؤ القمص: ق ونال 
الجنة•بمي؛ أمحرهىه)مخ(، 

هئس ين ؤ الحق: يعني: ه ا'لأذثة 4< له. اؤؤتا عق: حم ي: وهال 
)الثورئ:«آ(.

ووالظاتر)\/هم(،وتزلأوالوجوْ 0م(، )٢ (، ٢١١)ى و١لظاتر الوجوْ )ا(طر; 
(.٢٢٩الرا;)الأء؛ن)\<أا(،ركثف 



==^^^^^^^^^^^=^^=^^==ء=^^==ء===ء==ء=^==عهه=اسليع امآت ض

خ\رتأ.'جهئم يعي،• الآحرْ، الثالث؛ امجه 
جهنم،عذاب /"؟؟ب/ يعك،• ه 'الايره تدر ؤ الزمر• ل نوله فذلك 
الجنة•ض،؛ ^)٩(، ره تنه ^^١ 

القتر•يُي،• الآحرْ، الرابع• الوجه 
 ،^J،J_ ألوي1آ-لتوة ؤ، آلق1يت يآلمزل ه(تو\' اك؛كت أثث ممن ؤ إبراهيم: ق قوله

•ونكثر منكر يسأله حغ، الضر، يعني؛ (، ٢٧ه) الاخرؤ ونح 
الأحر؛يعني؛ الأحرة، الخامس؛ الوجه 
منةالأحرة، الملة يعني؛ ه)٧(، سمعثابمداؤ،آلخأ'لآتي ص؛ ق قوله فذلك، 

النلأم.علميه الني، قبل الأمم، بعد الملل آخر وكانت، عيسئ، 
منالأحر الوقت، يعني؛ ^)٧(، وعد ثاءَ ودا إ'مائلت بني، j ، وقال
به.وعدهم الذي العذاب 

ص

أوحهل١،؛عثرة عق 
الإسلام؛دين يض: النور، الأنل؛ الوج4 

الإسلام،دين يعني،؛ ي، أف زر يظغثوا أف ؤ.برإوث براءة؛ 3، قوله فذلك 
افدسه.زلاأو،ثذلهز ^^)؟"؟(،يعنيؤ؛ أنسثِ وبآ؛ونحآئثإلأ ؤاءوهي-ن 

الصف،لى.ق مثلها 

يشاء.مجن ، ^jCيحني،• ٣،، ٥ ه ؤ؛بمدكاأم.شه"شدثآء النور• ق وقال، 

لاداتانوالظاتر والوحوْ (، ٣٢٣القرآن)ووجوم ٢(، لهارون)آا والطائر الوجوْ يطر: )١( 
(.٢٧٢)الرم وكثف (، ٥٩٩)الأمن ونزهة آا-أ(، رآ/ 

هص ثم رأس وت ؤِتليمأ )٨(: الآية )٢( 



والنظائرءالوجوه ًًدثت(ً

الإيإن؛يعني• النور- الثاني؛ الوجه 
•بٌني ،، ١٢٢ه)د-محءقآفاتي، يعثؤ، مويأ لث> ؤو-جعلثا الأنعام; ق قوله ، ٠٧فل

إوإنآ.هدئبه.

٢(، ٥٧^)^١^ يخيث>يتآهثب ءاموأ آدمي ول؛ ؤأثث القرة؛ ق وقال 
ض:سمإكالإطم

الإيان•إك المحر من النور،;*r؛،؛ إك الفلءات من محرج ثيء كل وكذللف 
اتدئ:بمي: النور، الثالث: الوجه 

ٌّلؤ هادي، بمي،■ أآمحمحر<ه، ضِ آثم ؤ النور: ق قوله فدلا،، 
مثلهداه.]بمني: (، )٥٣ه مر؛رء 

اليي•بمي،• النورء، الرابع؛ الوجه 
ض•سل، من خم، ؛عز،ث ٣(، ٥ النور؛ ه) ميت عل عزوجل، نوله، فدلاث، 
النهار؛صوء يعي،ث النور، الخامس؛ الوجه 
يعني؛والنيره)١آ، آسنت، يثعي، ؤ الأنعام: سورة أول ق نوله فذلك 

النهار•صوء 
القمر:ضوء يعنى: النور، السادس: الوجه 

القمر■جع)، يعني؛ (، ١ ^)٦ بمنإ،آ'شنمفءضإ ؤ نوح■ ّورة ف قوله فذلك 
الأرض.أهل به تفيء يضياء السإوامحت، ، ١١٠٠^

ئضتثأيعني؛ ٦(، ١ ر ه ممل • • • نيا ؤبمل ؤ الفرقان: ق كقوله 
الأرض.لأهل 

الفراؤلعك المؤُئين عروج)،، الله، يعطى الذي النوء النور: السابع: الوجه 

:ا(فىالأ>:.ع.
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القيامة!يوم 

النوءبعئ ]يعتي[ت (، ١ ٢ ) ه ضب بث رم بمش ؤ الخدين ق قوله فذلك 
أيدييم.يئ الصراؤل علي المو٠ّنين الله يعتلى الذي 

(،١٣مج؛^)من ثثشتى القراءللا؛تؤآقثيثا علي ]لهم[ اداءقين نول فذلك 
بقوتكم.نمثي ت يعني 

الذىثعaليالنوء يعض: ^)٨(، لإي,ملم بمي تمي ؤ ت التحريم ل وذال 
القراحل.علي ا،لومنين اممه 

التوراةتق التي والمواعغل والأحكام والحرام الحلال بيان النورت الئامزأ الوجه 
بيانيعني• (، ٤٤ه) وزر هدى فيا آل؛رردث أرتا إئا ؤ المائدة! ق قوله فذلك 

الظلمة.ق الضوء بمنزلة وهو التوراة، ق الذي والنهي والأمر والحرام الحلال 
مايعني! (، ٩ ١ ه) ميإ يمء ■٠٥ أدى أليخت، أرو من م ؤ ت الأنعام ق وقال 

الظلمة.ق الضوء بمنزلة وهي والنهي، والأمر والحرام الحلال بيان مجن فيه 
مات يعني (، ٤٨ه) ونيثا» آكمبمان وهنرو0 مجؤبمئ ءابثا ؤلثت. ؤ الأنبياء ل وقوله 

البيان.مجن لتوراة اق 

الذيوالنهي والأمر والحرام الحلال بيان يحني؛ النور، /  ٤١٢ / التاسع؛ الوجه 
لمر^نتاق 

]يحني؛^)٨(، آريا آدذئ والور مئ؛مإمحء أئه قاينوا ؤ التغابن ذ قوله فذلك 
الظلمة.ق النور فهوبمنزلة والنهي[، والأمر والحرام الحلال بيان فيه القرآن، 

الذيالقرآن يعني: (، ١ بم¥ه حأاتياكئ1تيوظ الأعراف: و وقار 
الظلمة.ق الضوء بمنزلة البيان مجن فيه مجا وسلم، عليه افه صل التل، عك زل نا 

وهوسهو•نقتس، ذرونا الأمل؛ ل ( ١؛ 
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النسب.ل أخوهم ولكذ ١^٠^٧، 
الئعراءرا،.مثلهاق 
الث-رك!ق والولاية الذين ق الأخ الئالث؛ اتوجه 
محنالئيالهن إحوان بض• بمدوتممه' وإ"م!دهم ؤ الأعراف؛ ق قوله فدلك 

(.٢٠٢^ملأيةفييركبمونمم،ؤفي^مه)
فيض(• (، ٢٧^)آلسظءن َ؛مأإحون ٣^؛< إّرابلتؤ،رة بمي و قان كا 
والزلأية.الدين 

والولاية؛الإسلام دين ل الأخ الرابع؛ الوجه 
الدينق يعني؛ (، ١ ٠ ه) إخوء آلثؤينؤن لدعا ؤ للمد<ان؛ الحجرات ق قال 

والإلأية•

الإسلامدين ق ]يض: (، ١٠٣عمران: ه)آل نثتهءإ.مإثا ؤه\ثتتحم وقال؛ 
والولاية[.

الودة؛و[ ]الحن، ق الأخ الخامس؛ الوجه 
البل يعني ه إ-مايأ غؤ تن صدورهم ؤ، ما وضعنا ؤ الحجر؛ ي قوله فدلك 

(.٤ ه)¥ ؤءز لبعض، بعضهم والوذة، 
الناحب؛يعني؛ الأخ، الثدس؛ الوحم 
صاحبي.يعني؛ (، ٢٣)ه ر؛ئعوننجة ينع هدانيرك) إف ؤ محس؛ ق قوله فدلك 

ها(;ؤ )ا(الآة)ن• 
ه.(تؤلدظلممتاصألأمة ١٢٤و١لآة)

ألأمن
ه.لآة)اأا(:ؤلذهدلإمتإزئأيص 





<nv)=:اسيؤر اممرآن هي 

والولاية!الن ق يعني• مودة، الوابع! الوجه 
^^؟^)٣٧(،وتنه• سمحأ ظإ ثم ؤَكأ0 للماشن: النساء ذ قوله فذلك 
والولأية-الذين j ]_>،؛؛؛ 

اساو

عكو-جهم،لا،ت
الصومة!يعني ابدال، الأول• الوجه 
وهميعني؛ /  ٥١٢ / اشه)ّاا( ق محدزث ؤ ق قوله فدلك 
نحاصمون

نحات.يض: (، ^)٤٧ووزط قدك4 ؤ لإبراهيم: هود ي وفال 
بالباطل.وخاصموا يض: هاه)غافر:٥(، ؤؤبمدنأ المومزت ل وقال 
تجاصم•مح4رّآآ؛عني؛ وينآدا-0شيحدفيآفغ ؤ ١^: ق وقال 

المراء:يحني• ابدال، الثاني؛ الوجه 
•الخغ ق ممِاء ولا يعني؛ (، ١  ٩٧ب)الحج ؤولأح_داديى البقرة: ق قوله فدلك 
سارثيعني؛ (، ٣٢ه) حدتأ ثلكتث لثنا جند من. يننؤح مالوأ ؤ هود: ق وقال 
مراءنا.فأكثرت 

لياوي ما يعني؛ آئيه)ءافر:؛(، ؛انثت ؤآ قثدد تا ؤ المؤمن: ي وقال 

للدامنافوالطام والوحوْ (، ٦٣)القرآن ووجوم (، ٢١٧)ف'رون والطائر الوجوء يفلر: ;١( 
)ا/امآ(.
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المموئ:الإ: اتئالث: الوجه 

ؤءالثقوئ، نلغوا لذ يقول: ه، ألإ نماوأ ج صران: آل j قوله فدلك 
(.٩٢ه)ؤبؤننذ الصدقة، ق ه قغتوأ 

بلثجودآقم هوزأ أن ؤ التقوئ، ليس يقول؛ ه' آلإ لمل ؤ القرة: j وقال 
الثقوئ،ب، ألإ ؤتلئ ذللئ،، ]غتر[ تفعلوا فلا أي: ه، والعني> ألمفيق 

الأية.آخر إق • (• ١ ^)٧٧ والإنرآ"هم اثب ءاس ؤس 
عليهاف صل محمد، ءان1ع اف بطاعي ه، الإ الناس أدأمم؛ون ؤ وقال: 

(.٤٤ه)المرة؛وملم،ؤووسن_لأنمتؤأ 

الإفا

عكخمسةبرا،؛
الشرك:يض: الإثم، الأؤد: الوجه 

(،٦٣)ه ■م،مإيمآلإئم يآمحبار أو؛يؤث يمنهم  ٠٧ؤ ت الاندة ق قوله 
الشرك.قولهم عن يعني: 

العصية:يعني: الإثم، الثاني: الوجه 
ماإك ^)٣(: لائم ئوثتجا.بموا ءئ؛صق ي أضثلز الماJالةتق نوله فدلك 

غثريعني: لإثم، متجاب غثر الملعام، من وغرها الميتة محن ]الله[ حرم 
لمعصية.'ّتعمل. 

^)٣٣(،والأم بملث دما يما ظثر ما روآلمبجثي، حرم ؤلد»-ا الأعراف،: ق وقال 
العاصي؟يض: 

للدامغافوالظاتر والوحرْ (، ٤٧)القرآن ووجوم (، ٢١٩)لهاررن وص الوجوم يطر: ;١( 
(.١٤٧(،ونز٠ةالأءين)٠٤/١)



واثتتلاتر

^لإمنآتدتنب)لإ(،مي:ضالصة.
ؤنآلننثنه)هخ(.باس، يض: ه، ؤوكةئو3ض1لأي المرة: و وقال 
الظلم.ه)؟(ت ؤو\لثوو0 يانمة، الجاش:ؤةدسمأإلإنيي،يعني؛ ق وقال 

الثُ--،تالإيم؛ الئاثث؛ الوج4 
دبلا • بمي، ه، عقو إثم ئلأ ق»؛0 ف، سجث( ئثن ؤ I البقرة ي قوله فذيلن 

البمي،• ه؟ب/ / ٢(،  ٠٣^)عثو إثم 3؛؟ كآم وش ؤ مغفوره، وذنوبه عليه، 
مغفوره.وينويه عليه، ذب، 

(،بمي،•ديآيآ•٢٠وإثثامثه)ئخئوس وقاوقالنساء: 
الرنا-بمي،ت الإثم، ت الرابع الوجه 
لالرنا بمي،• (، ١ ٢ ٠ ه) وكطغنأ ْلنهرألائم ودروأ ؤ الأنعام! ق قوله فدلك 

والعلانية.الئز 

الخءلاتيعني؛ الإثم، الخامس؛ الوجه 
f-Upيعني؛ (، ١٨٢آوإداب)موسمرجنما من البقرة: ق قوله فاوللئ، 

ّحطأ أو 

وسودعستتو 

:٢١أوجهل ثة تلا عك 
قتولع: والالثاء، أرحام ل النطفة تقن مبمي،؛ تقر، مالأول؛ الوجه 
الزجال؛أصلاب 

؛،•i*~3ُث~هر.ه، ضذؤ تجثي، بن ١،^^ ١^ وئو ؤ الأنعام: ق قوله فازلك 

للدامغاقوالظائر والوجوه ٣(، • الفرأن)٥ ووجوه (، ٢٢لهارون)•والظائر الوجوه ينقلون ( ١ت 
(٢٢٧/٢.)
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\ذتجل.أصلامت، ل ؤومنتنهه)حه( آدم، ]بتي[ من التاء أرحام ل اشلفة 
حثوالتوئغ; باللتل، الدواب تمر تحيث ت يعني المنقر، الوجه 

تمورن،ت

نتؤ^3، أش عز إلا اه ي دآثؤ ؤوثاآن هود: و عزوجل، قوله، فدللث، 
تموت.حيث، ه)أ(، وسيدعها ؤ بالليل، تستفز حيث، ه، مننمعا 

المثهئ:ثعني؛ وحدها، المتقن الئالت،: الوجه 
لمتهاها.يعني: لجمتج،ثننثزبى،)٨٣(، ؤ يس: ق نوله فدلك 
ئش•بمي؛ (، ٦٧^)نلمتمز ؤ الأنعام: ذ وقال 

زمام

أو-حهلا،:أربعة عك 
مجساكن:يعني: مجقام، الأول: الوجه 

بمي:ه، قمحأِمح؛ماؤَّيهم ئأتيتيى(ثنجنم،ثبمتحز ؤ النعراء• ل قوله فدللث، 
يده)ماه-هه(.إني بي ؤأئثهأؤ'كثلث حسانأ، اكن م

ومؤثه)ه'ا-اُ'ا(،وممغ ُرؤأثنجم"محمح> الدخان• ل وقال 
تا-ميثه)م'آ(.وأئثها^١ كث.لك ؤ جسانآ، اكن وميعني: 

آميناكن مي ]بمي: (• ١٥١؛^؛^) تثابج- قا آلثمد إن ؤ مها: وقال 
الوت[ّمن 

والمكن،:الإدمجة بمي: مقام، الئاني: الوجه 
نكثىيعنى: ئثا;تج،مح، ءق،و َكانًَ إن يوص: محورة j قوله فدللث، 

1الداسنالوالنظاتر والوجوه ٣(، ٠ )٧ المران ووجوه (، ٢٢٠)لهارون والنظاتر الوجوه نظرن يا 
(.٢٧٧السرائر))أ/خأأ(،ونزهةالأمح)أ؛ه(،وىف 
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٧(.١ ب) مه=كلئ ه ؤ>؛و؛ذ فنكم، 
مم -ص' ثمحءأن>مأه)آا(، لامثام ؤكأنلسب الأحزاب: ق وقاو 

١ا•٢ تقومون لا تقول؛ الأحزاب، و ممث 
اي''بوم عزوجل، اممه، يدي ين يعص: اكام، |^،_: ١^ 
نح،١^٠١ ؛^_• (، ٤٦■بمئ١في٠ب)رنجء مثام ناف نبمن ؤ الرخمن؛ ل قوله فذلك 

حقان.قلة الدنيا ي الحرام من شهوته فيترك عزوجل، الله، يدي 
اف،دي بن القيام ]يض: ثقاي،ه، تق.غاثئ ه ؤ إبراهيم: j وقال 

١([.ه)٤ عزوجل،ؤو.نائالصد 
الكان:يعني: المقام، الرابع: الوجه 
iUU . إلألمحشاأقإوأه)؛أا(،بمي:التافات،: ق ي

اللأJتكة.وهم فيه، تعاق اممه يعبد محكانمعلوم، 
أفذل يض،؛ يننمايكه)ا،'م(، ؤو\0ةوأ ؤأئأتات1ء،يب اشل: ق وفال 

بالموصع.فيه تلبئ الذي مكانك من 

يعنى:برهان، الأول: الوجه 
ثامإءل  aICمن آمحذؤأ ر ؤ : الأنيأء ي ^ س 

بألمعهآلهة.حجتكم يعني: (، ٢٤مهنككنُمح)

راالالأصل-بمم■

والظاترساطن)ا/مآا(،دصْوالظاهملأرون)اآأ(،وب رث تحر: )٣( 
القرآن)هإ(.
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تأ'لأ،لأئقثغَآدحمح<تبمؤثىأئي النمل؛ و وقاق 
lي:ممكم.(،٦٤محبمىه)نك\>وإ^غزإزٍ 'ؤ

آية!يعني؛ يرهان، الثاني؛ الوجه 
آيتانيعني؛ (، ب)٢٣يغكث من بمهننان عل'ذلق ؤ القصص؛ ق قوله فدلك 

رثه،من آية يعني؛ (، ٢٤^)رقدء ئبمن 3؛ا آن زلا ؤ يوسف؛ ق ومحاو 
•وتحاق نارك 

او،،هناوا

؛خمسة!^١١٢عك 
الشرك؛يعني؛ النبمات، الأؤل؛ الوجه 
ؤجرآ»الئرك، عمالوا يعي؛ ألسثاته، ؤأقبنَكترأ ؤ يونس؛ ل، نوله فدلك 

يعني١(، ^)٨ ألكتثات يiنثالون لقنمك> الغوية ولدست ؤ النساء؛ ذ ونال 
الئرك.

العياب؛يعني؛ الثقات، الثاني؛ الوجه 
منعملوا ما عياب يعني؛ ماكصبإه، سيلثات فأصبما؟؛م ؤ الرمجر؛ ق قوله فدلك 

ماءداب يعي؛ ه ماكث،أ بثاق ،سمسم خوك من طيمؤأ وألذ؛ي ؤ الشرك، 
(.٥١ه) يمعحؤن هم وما ؤ الشرك، من عملوا 

JLوالنظائر والوحو0 (، ١ )٦٧ القرآن ووحو0 (، ٢٢٢)لهارون والنفلادر الوجوه ينظر؛ ( ١ ؛  -U^_
المراتر)ءا>آ(.وكثف (، ٣٦٢)الأعتن ونزهة (، ٤٢٣)٢ 
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ض^١ عداب،L _ض: ثيإه، ت ^ إص' ؤ النحل: ي وقال 
٣(.٤ ه) دمءث م، بهم ؤم؛ثايى الئرك، 

الصر■يعني- السيثات، اثلث؛ امائٌ 
لهب^ ٨١تثثه صثآء بمد تق أدهثه زلن ؤ هود: ق قوله فدلك 
عني•المر ذهب أذن (، ١ ه)• عتجآ ألثؤثاث 
بض■آ،  ١٦٨^)والثقات بمش وتلوكهم ؤ الأعراف: j وقال 

والفراء.بالنعإء 
الثر•يعني• النقات، الوجهائرابع: 

.سو•'،، ٤٥ب)غاهم'• ثقاتنانآءقئمحأ صيةأثق ؤ ١^: j قوله فدلك 
فرعون.آل به أرادوا الن،ى الئز اض فوقاه 

الرجال■الثار ق الفاحنة إتيان يعني: السنان، الوجهاتخامس: 
الم1حنة،يض: (، ٧٨ألثتثاتهرهود بمثون َكامإ قل ثن ؤ قوله: فدلك 

أدبارهم.j الزجال فيأتون 

اثيم

١،:أوحهل أربعة عك 
الظم:بمي البغي، الأؤل: الوجه 
•١٢٠٧^.س•' ه)٣٣(، ؤوألألمِوأوس الأءراف: ق قوله فدلك 
الظلم•ت يعني ٩(، ٠ ب) ^نووأصمنآءأ ١^٠>،: j وقال 
الظلم٠بمي: ه)الشورئ:ا'ّآ(، ؟^؛؛٣^ عز: حم ل: وقال 

والظام0داطووالوحوْ )٣٧(،  ji^iووجوء (، ٢٢٣)Lر والذاالوحوْ طر: ي( 
)ا/ألإا(،ووجوْمآن)مأآ(.
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تالمعمية يعنى؛ البغي، ا|ئاذيت الوجه 

ه،أني تثر ألاوص ف، مغوف هم إدا آبجنهم ئلثآ ؤ يونس• ق قوله فدلك 
هقإثا أناش كأها ؤ ت الحق بغم الأرض j يعصون ]يعني[: 
عليكم.صنها معصيتكم ت يعني (، ٢٣^)أُمطثمر 
الخثدأالبغي؛ الئايث،؛ الوجه 
أنزلث يبمتكروأ أف أنمهم يون أفروأ ،؛ؤ_^؛1 ١^^٤١١ق قوله فدلك 

حسال.أ.يعني• (، ٩٠ه) آأهبميا 
ه.بيم بميا أب-نم جآءئم ما بعز  otإلا ممحأ وما ؤ عز؛ حم ق؛ وذل 

بنيهم.فيإ الحد يعني؛ C، ١ ٤ زالثورئ؛ 
الرنا؛يعني؛ الغي، النابع؛ اب 
أ٨ ه) منا أمك، وماَكانت، ؤ مريم؛ ي قوله فدللت، 
هءآنء ؤءلأقيمحإمحؤلإ■S النور؛ ق وقال 

MV ذلض

عإ!،وجهثنلى؛
ءنعهل'آآتنحأف ليسق يرق؛ الأول؛ الوجه 
)المدثر؛ه وجسدا ومن-خلئت  ijjiؤ قوله؛ فذلك 

ثشأنيمغّ

،،يعني؛واب•
الإط.ض يعني؛ (، ٣٢

ولرومحنه، محني حل يقول؛ 

الخراب.وأتجا الأصل، ذ القرة الثررئ،كان آية الاّخ كزي ( ١ ) 
.١٤٤القرآن ووجوه (، ٢ ٥ ٢ / ١ ) وللدامغاق ٢(،  ٢٣)لهارون والذلار الوجوه يطرن ( ٢ ر 

ومحته-يني حل يعني؛ ذرق، السالفة: الصائر ق )٣( 





اسمر J^i^jt م

كثير.ونحوه 

امو

عكوجهم،لاذ
التكرتيعي• امتكمّ، الأؤل؛ اتوجه 
النجودعن ثكمن يعني• ٣(، ٤ ه) 3ذنئؤو أئ ءامميتز ^.١!؟ البقرة! ق قوله فدلك 

اللام.عاليه لأدم، 
ؤلم'كث*ذأت\نج؛ه)هلألم0^0، يعني! ه، ؤأسكو< ص! ق وقال 
ذكروايعي• (، ١٥ه)فصلت!هآستآ؛ئمحإ عاد هأثا ؤ النجدة! حم ق! وقال 

ف.النجود عن 

اليمي،ت ه)الجدة!ها(، ستكمئك< لا مبمم ؤ النجدة! تنزيل ق! وقال 
يتكمول.

الكفرأى!ق والقادة ا3كآراء يعي• الاستكبار، ايئاتي! الوجه 
ا3كفر،ق o_! ي، اضة؛رةإ الإن قال ثومن؛أك ظ! أنم ؤ قوله! فدلك 

جآءِإذ بمن■ آيدئ عن وتمن ^،^٤، ]يعني[! ه، ههاآسنصعثؤإ 
الكمر،ق للكبار ]يعي[• ه آّئمحإ بمّ"!؛-، آستْتءعفوإ وهالألخين منيبث خأكتر 

(.٣٣٣١سبأ! يقصنبمِيم) 

للل-امغافوالغل—؛ار والوحوْ (، ٦٣)القرآن ووجوم (، ٢٢٩)لهارون تر ! والثلالوجوه يطرن ( )١ 
)\اص.

الكبمر.ق الغايت الكم يعني؛ الأصل؛ وق السالفة، اكادر من )٢( 



<wa)= يروانتقى ٍامجوه

اسزش

عكو-جهم،لاد
العموبة;يعتيت البطش، الأؤدت الوجه 
عقوظ.يعني؛ (، ٣٦ثلثيناه)اكرتأندرمم ولثن ؤ اقترن: ق قوله فدلك 

العقوبةنعاب يعني؛ (، ١ ^)٦ ألظثة تنش مإ الاوحانلآآ;ؤ ق كقوله 
الكرئ•

لشديد.رنك عقاب يعني؛ (، ١ ٢ ي)الروج؛ لثديي تش بملش ؤأ0 وقال؛ 
الموة؛يعني؛ التطش، الثاني؛ الوجه 
قوة•يعني؛ ^)٨(، نيم أند ؤ الزحرف: ق قوله فدلك 
(،بملئا^)٦٣ينبم آني هز من ين بلهم آنلأءكن1 ولإ' ؤ ق؛ ق ]وقال 

قوهء•يعني؛ 

١^^٣،؛أربعة عك 
رل•بمي• هوظ، الأقل؛ الدجه 
نتتئه)ال^١ ؤآفنعِ ؤ قوله: فدلك 

السلام.عليه 

>>؛،^)٠١رأل»تومكث ؤ أيضا[: ]وقار 

بهنزل إذا القرآن نجم يعني؛ آ، 

جميل،رفعها بعدما النزول يعنى 
قوملوحل.قزمئ النمأء، قريب النلأم، عله / ١٢٧،

(.١٨٧الأصن)رزئ (،  ١٧٨/١وساِغاف)(، ٢٣دارون)•١لوجوْ يظر: )١( 
سهو*وهو التغابن، ت الأصل ق ( ٢ر 

(.٦٢٣)الأعين ونزهت ٣(، ٠ ٠ رآ/ راالاوسل (، ٠٢٣ ) لهارون ر١لظاتر الوحو٥ ينظرت )٣( 



اسليعامموآن هي 

تالأنفس تشتهيه هوU ت الثاني الوجه 

الشهوة.من موئ محا ت يعنى (، ٤ ٠ )الازعات1 ه ؤونهJأثصش١لإئ ت قوله فيلك 
الأنفس•تشتهي ما يعني (، ٢٣^)أسل ئهوى وما ؤ النجم؛ ق أيفأ وقال 
فردئ-شهوته انح يع-يت (، ١ )٦ ه ذر,دكا هنبنه طه؛ ل وقال 

زاذا[شهوته، انع يمي؛ ٥(، ٠ هرالممص؛ دوُنه متزآح محل ومذ ؤ وذل؛ 
.٢٢آ، ١ الفر٠ان١ ق مثلها فعاله، نيثآ هوئ 

ثيءتغثر عك الأشياء بتن تام إذا القيء هوئ' الوبه 
قلوبيعني،؛ لا؛زدإي'لزمتأتيممآجب)م؛(، ؤ إبراهيم؛ ق قوله فدلك 

المدر•إك يرجع ولا الخلؤ، من نحرج لا وا-لثلمق، الصا-ور بتن هواء الأكهار 
تترويتالرإبع1 امحه 

تذهبأي؛ ٣(، ١ ه) سمي، ^؛ ١٤٠ي آلي يم لهؤبما ؤ ا؛ الحج ي قوله فذلك 
محيق.مكان كل ق به 

النزق
أوحهل"اا؛ثلاثة عك 

بعينه؛الحرث الأول؛ الوجه 
منالرنخ، يعني،ت (، آلزثه)١٧منج، ولا ؤ القرة؛ ل قوله فذلك 

وغره.الحبوب 

^مأُكظقييو>كةي.

(،١٠٩)القرآن ووجوم (، )٤٨القرآن غرب وتفر (، ٢٣)١ فارون والظائر الوجوه ينثلرت )٣( 
(.٢٣٧)الآعين ونزهة ٢(،  ٤٧)١/ والنظاثر والوجوه 



واثنظاتر—s———ءءٍءءءءاسه 

الاسيأكله ]الذي[ ١^ يض: ٢(، ٠ ٥ )١^: ه وقال:ؤوصلكآمث 
وغثده•الجوب من والدواب، 
الثواب'•ت يعني الخرث، اثوجه 
،:JukJl؛ت ب، اإ)ينت» -مث مد تنَكاكث ؤ عق: حم j هوله فدلك 

المجارمن يريد كان نس يعني: \لثياه، -ثنث ممر "؛ى نتن -متت ق لئ, ؤؤ1 
(.٤٠ه)الثورئت لجيسا من فيأت-خ-رق  ١٥]وما الدنيا، ثواب، 

للولد:مزرعة اء، التفروج يض: الخرث، الثالث: الوج4 
ؤ-ثمهأئ ؤ نسائكم، فروج ]يعني[: ب، -تهم' ثأمأ ؤ قوله: فذلك 

اوجي أوباركة، قائمة، أو أوئدبرة، متقبلة، شئتم، كيف يقوو: )اوقرة:مآآ٢(، 
١^^"•بمرث حث؛١ا والخرث تعاق، افث قان كإ ١^، ]مه[ كون حيث، 

^١
،:ءكثلأثةأوجه١٢

امح،•يعنى؛ الظن، الأثل: اتوجه 

ااتليناء.أنا داود أيقن يحني: ٢(، ب)٤ تقه ^١ ١٧١^ص: ؤ، قوله فدلك 
أمنتج[.]يعني: ٢(، ؤ\ذقث\كممنه)٠ الحائة: ق وقاو 
•١؛^ إذ يحني،• (، ٢٣٠ي) أئه ظناآد<يمثا- إن البةرْ: ي وقال 

الشك:الظن: الثاني: الوجه 

نسكإذ بمي،* ظناه، إلا ينلن إن ماآلثاعه ماتربم< هلم ؤ ايىسةت ل قوله فدلك 

حرث.الأصل: وهي الهادر من ( ١ر 
دالدجمدْ>"آه(، للمجّد ا، معنواختلف، لفنله اتفق وما (، ٢٣٢لهارون)والطاتر الوجوم يفلر: )٢( 

(.٤٢٤الاعض)ونزئ (، ٦١لأاوا،فاز،)آ/ 



اسليماهرآن هي 

|لأذظ،ؤةاصشسيم)؟م.
الينة:مي: الظذ، اثئالث: الوجه 
عكت يعني ، ٢( ه)٤ بثبج؛ ءلآدُيأ، ونام ؤ • كورت الشص إذا • ق قوله فدلك 

حاصة.القرآن ا،لوصع هذا ق فالغيب ب٠تهمل١،، القرآن 
اتبمواالتهمة، يعني؛ (، ١ ٠ ه) آشتوأ أش ؤظؤى ؤ الأحزاب! أول ق وقال 

وتعاق.تبارك اش عن به أخثرهم قعا وسلم، عليه الله صك اممه، رمحول 

ابس
المحّ•بمي• الحرب، الأقل• الوجه 
إنأفيوا بوثى ما ودووأ أق أئقوأ  ١٢■،١^قؤأوآك تأبها ؤ القرة• ق قوله ٧■^، 

يعني(، ٢٧٩~٢٧٨)ه ررٌ-وإمح؛■ أق ثن بعرس سلوأ ؤ ءن تيتبم! كتتر 
المحّ•بالحرب؛ 
يعني^)٣٣(، ورموله, أئن بم\يموف ١^؛؛( -جر'ؤأ إقما ؤ المائدة؛ ق وقال 

\ذقز.بالمحاربة؛ 
القتال؛يحنى؛ الحرب، الثاني• الوجه 
مثنيؤ القتال[، ق ]__؛ ه، ألكرب ي مممئم ؤ الأمال؛ ق قوله فدلك 

(،٦٧٣)السبعة )يتظرت ببخيل. أي! بالصاد، بمستين، الصحف، وق بالظاء, قرأ همن قراءة عك ( )١ 
(:٣٢٨والطام)امالآشاْ ^جاد)أم((.مت

صنقنأل تعس البيدا الاستشهاد له سؤغ الذي ولعل ترظ، كما بالضاد، صتين الشاهد )رموصع 
كأش!ااكن(. بمعتئ 

للدامغاقوالظائر والوجوه (، ١  ١٨القرآن)ووجوه (، ٢٣٣)لهارون والظاير اإوجو0 يطر: )٢( 
)ا/آ؛آ(ا



واوعلأا>=^؛قزبم====^^^==^^==ء=ء===^ء=^=======^^==امجمه 

سطمهلميهم 

للني،القتال يض- ٦(، لإتأ>إ(أمه)٤ بممم، أوئومحأ ؤَقآ ئدة: 111ق وثان 

ut

•٢ ١ أوجهر خمة عك 
الدفع؛يض؛ التصريف، الأول؛ اتوجه 
عناادبح يخي؛ (، ٦٥^)جهم عياب عنا ا»نرؤا ت الفرقان ل قوله فدلك 

جهنم.عذاب 

الئوء،عنه لدفع يعني؛ ه، ١^٠ عثت قنرذ ؤ»=كقبم يوّش: ق وقار 
ؤنآكثث1;ه)ةآ(.

فأدفعهمّأحول، يعني؛ (، ١ ٤ ء١ثيى[ه)٦ ]ص <ثمف ؤ الأعراف: ق وقال 
آياق.ل التفكر عن 

التلوين؛يعني؛ التصرف، الثاني: الوجه 
بنَلإ،١^٠١^( هندا ذ للنابم، صثبما رقد ؤ إسرائيل: بض ل قوله فدلك 

لونا•يعني؛ (، )٩٨^م 
لالرياح تلوين ؛ t__J(، ١٦٤ه) و'التحام، اؤج ؤو5تيبيأ القرة؛ ق ومال 

والعذاب.الرحمة 

مثمنا:]صبمزفنا: ادئادث: )لوجه 

ولودا١^ قثمنا يعني؛ ٥(، >تثآةث؛٣٠!^)٠ ؤكذ ؤ الفرقان[: ل قوله فدلك 

للداُدنوالطاتر والوحوْ (، ٢ • الء_رمح)٣ ووجوم (، ٢٢٤لهارون)والظاثر الوجوم فلر: ي١ 
XX'/r)



ءءءءءء=؛ءءء=ء^^^=^^=^^=^=^=^=^^^^^وقله=ءاسمحم اممرآت في 

أحرئ.ببلدة ومره البلدة آءذْ مرة الدنيا، ق الخلق يع؛ 
وجهنا؛يض؛ صزنا، الرابع؛ اتوجه 
نثرأ،إليك وجهنا ؤإد يعني؛ ه، ثنإ صميماإه الأحفاف! ق قوله فدلك 

(.٢٩ال؛تيه)٠sؤت
الثعديلتالتصريف! الخامس! الوجه 

آنأثي ص ؤآ إو ئز أؤ ؤ اiؤمن: و نوله فدلك 
الإ؛ءاني•عن يعدلوف يعني؛ (، ٦٩ب)غافر؛ بمرمح0 

ائض
ا؛أوجه١١أربعة عك 

القرار!يعني؛ الئكن، الأول؛ الوجه 
•فيه لتتقروا يعني! (، ٩٦ه) سكا أيل وجمد ؤ الأنعام؛ ل نوله فدلك 
يعني؛٦(، ه)ظفر!ل س بمكرأ أيد صم حمد ؤ المؤمن؛ ق ا-وقاو 
*الئصب، مجن ا فيه لتتقروا 

يوضأ٢ا•ل مثلها 
النزول!يعني؛ الئسك؛ن، الثاني! الوجه 
(،١٤ه) بمدهم ئ أمحهم، رتتضيصأ ؤ إبراهيم؛ ل قوله فدللئ، 

لنزلكم■ي*نيث 
يعني!(، ٤ )٥ ه آمثهن ط_لنوأ أكن متنة؛كتي ؤ، وثكم ؤ كقوله! ]و[ 

هم.أنفظلموا الدين منازل ق نزلم 

،١٣٠)قرآن ووجوه (، ١ ٩ ٩ / ١ ) وللدامغان (، ٢٢٥)لهارون والظاتر الوجوه ينظر؛ ( ١ ) 
هتبجءج نالقهثاز ئندثءاكلإثا=ظزأمحي أدى م ؤ (: ٦٧)١^ )٢( 



وا1نظاا>^^ءءءءءءءءءءءء:ء—=؛=^—^ءءءًاسه 

أثأنزلها مى: )اوقرة:همأ(، \.إتته ونونك آتت ظ ؛؛؛ ١۵ؤ وقاو: 
وزوجك•
الاستئناس!التسكين! الثالث! اثوجه 

؛عني!صآدم،ه، نجدة ماف:ؤيألىعئرتني j نوله فدلك 
إلتها•لتاض .ص■' (، ١٨٩^)إقتا روجها^١^ مما ؤو-جثد السلأم، عليه 

النلأم!علته آدم، نفس يض: نمن نن الزِرلا،!ؤ j كقوله 
باضب•ض؛ ي)٦(، 

الطمأنينة!يعني! التسكين، الرابع! الوجه 
يض<■١،،  ٠٣)التوبة! ب لهم نأؤأث إي ؤ كقوله! /  ١٢٨/فدلك 

•تطمازلقلومم 
قلومم•ق الطماي يعني! (، ١ ٨ براس! ضأقير كقوله! 

اثنيم
عكوجه؛نلأا؛

الرحم■ذا القريب بمي،• التميم، ت الأوو الوجه 
بمي،إ،، ١ ٠ )المعارج'• ه ينا لجث يمثل ي ؤ سائل! سأل و! نوله فدللقؤ 

الكافر.قرابته قريب 

قرا•بمي،• (، ١ ٠ ) ه ؤأثُصدقلج الشعراء! ل وقال 

لئاهد ولا إليها. ليكن فها: فليس وهومهو، إليها. ليسكن زوجها مها وخلق ّ ؤ. الأصل: ق )١( 
آدم•ولييا حواءلثكن حلق اف ان انمن؛ أل إلا الأيت، 

للل.ساق_اتر الفلو والوجوه (، ١٢٢القران)ووجوه (، ٢٢٦)لهارون والظاتر الوجوه يفلر: )٢( 
(.٢٣٦(،ونزAةالأءين)٢٤٨/١)



اسلم:^ ١٧٥

القرابة.يعني• (، ٣٤ت نمطت ه) وإقخس،ر النجدة; حم ق; وقال 
اذر;يعني; الخبيم، الئاتي; الوجه 
لميخميا ماء ؤمحمقؤإ ؤ وملم; عليه القه صفي؛ محمد، محورة ق قوله فدلك 

حارأ[.]يعني; (، ١٥أمءآءئره)
الياه.من دان يمي; (، ١ ه)٩ ئضإيإ محني ت الغ ل وقال 
ندحازا يعني; (، ٤٤)ه م يم نجت تث؛ا ظومت ؤ الرحمن؛ j وقال 

انته5!("مْ•

ائتم
عiاJ■جهمل١ات

الإبماء;الئلقي،يعني; اص: الوجه 
صمي!ه)نماإت،;هّآ(،ائيت إلا يلمنها وما ؤ النجدة; حم ق; قوله فدلك 

يعني;وّايؤتاءا.

لتوثثيعني؛ ه)اُ(، عيم إض بمن لئلى(لمتاكن ثؤك ؤ النمل؛ ي وقاو 
عليم.حكيم لدن من القرآن 

النزول؛يعني؛ القمي، الدجه 
(.٢٥ي)القمر; ئبيننا آءنؤثئتمُاؤاقر اقرت;ؤ ق; قوله فدلك 

•متيثأازلضشمحيمنسا
أمجرم.الوحي ينزل يعني؛ (، ١ ٥ ه)غافر؛ ^؟^٠٢^تيم-ء المؤمن؛ ق لقال 

(.٥٦)ثرآن ووجوه (، ٢٢٦)فارون والفلر الوجوه ينفلر؛ 



و|ممئلأذرء=زآقآبم==ء===^ءء^ء=^^=^^===^^=^=^^اسه 

اثيد

1وجهلاا:ثلاثة عك 
منها:التي امج4الأؤل: 

JAi_ ، لتائثند أن تنلى ^تا لإبليس: ص ل هوله o،^. (، ه)٥٧هدى•،y^؛
بمصبما التي بنده النلأم، عليه آدم، حلق انه وذلك وتعاق، تبارك الرحمن، بيد 

بمنها•الند بمي• والأرض، السيارات 
عروجل•الرحمن، يد يعني• (، ٦٤ب) ،؛١٠ الماJدة: ق وقال 

يعني:لكي؟نه)الأعراف:'ا/ا(، تضلا دث؛ذاهم< نج ؤ ومازلومئ: 
بعنها.اليد 

النفقة:ق اض صربه فل اليد: الثاني: 
ٌّلةدق ^٠عنعل ؤ وّلمت عليه الله صك للض، إسرائيل بني ل موله فدلك 

ولامحك، إك المغلولة بمنزلة النفقة، عن يدك فيلي لا يخوي: ٢(، ممكه)\، ِإك 
تأطعسنلها.

ءندية أمك يعنون: ٦(، ننولأي)٤ آئي د آلإوث نبمالت ؤ الاتدة: ك كقوله 
مثلفهدا إمرابل• بتي زمان ق 7ام يعل ي الئزق، ق علينا يوئع فلا علينا، النفقة 
وتحاك.تبارك افه، صربه 

الفنلر٢،:مي: التي، الثالث،: الوجه 
يعني،ت٧(، ١ ه) أنمثا عمات *بنا م عكا أنا ؤآزلزَتيإ يس: ل فوله فدلك 

لدا-سفوالظاثر والرحوْ (، ٤٦اللغة)ذ واكف- (، ٢٢٧)لهارون والظائر الو.مْ طر: )١( 
(.٣١٢(،وو.مْمآن)٣٢٧/٢)

الفضل.الأمل: ول السالئة، الصائر من )٢( 



ً======^ء==ء=ء^==^==^=ءًًح7ةآ،=ايص اهمآث م

أنعامآ.فعلنا مما 

أقفلالختر إليهم اض نل ت بعني (، ١٠ه) آدمم مئ أس د ؤ ت الفتح و وقال 
الثديية•يوم المعة أم ل نلهم من 

ط4رهى،ضترمحذسمنبملهم•
فعلك.(، ١ ه)٠ دبللفبماخثتيراق ؤ محاالحج' لقال 

ه'سما

عزاوجه؛نلا،؛إححم^بر 
;JJLJIعنهم ذهب بعدما العد من ثعني• فاصحوا، الأول؛ الوجه 
إذالمرمجنها يعني (، ١٧ه)الفلم؛ ممسذ شيمنا ؤ ت والقلم ن ق! قوله فدلك 
العد.مجن أصحوا 

٢(.ه)٠ وثتةي،ا ؤ ^ 
كمه!يثن، الغد مجن فاصح يعني! ه، لقث<َمقه ئأصبح ؤ الكهف! ق وقال 

همعيم إلا -ثرة لا ؤ العي■؛ من ه ؤ هود! لقوم وقال 
(.٢٥)الأحقاف!

دبميمؤا ؤ الرابع، بوم العي■ من ه، آصجإ ؤ صالح! لقوم وكقوله 
ضيرتته)هود!يآ(.

فصاروا!يعني، فأصبحوا، الثاني! الوجه 
(،٠١٢ منلاشرئرك>ه) ؤءلنسح أحاْ! قتل الذي آدم لابن المائدة ق قوله فذلك 

والنظائروالوجره (، ٦٠)القرآن ووحو0 ٢(،  ٢٨)لهارون والنظاتر الوجوه نفلرت يا 
قران)آآ(.)آ/بمآآ(،ووجوه 



واتتظاترًحقنكً

فصار.]يعتي[؛ 
التادمن.من نمار ت يعني ٣(، ١ ب) من عزوجل، كقوله، 

غورآ.ماؤها يصر يض: ٤(، ه)١ أزثمخةؤه1عزغ ؤ الكهف: j وقان 
نمزثم.يعش: (، ١  ٠٣^)نتتهءإخت، ^٠٦^٢ عمران: وآل وفاز 

الإتاع

عكوجهيرنلا،ت
دسه:عك صاحبه ينع الذي الأتاع: الأنل: الوجه 
ؤ؛ندينهم، عك ه، اتجمأ ١'^;؛£ ثبثأ إي ؤ القرة• ق قوله ذذ-لاك 
لتاأن ؤ ؤ دينهم، عك غثرهم ه انجوأ ادن وهال ؤ ديتهم، عك أبنواه 

تمً=قنا إنا أنتكميأ ^؛١£ اققتؤأ نمال ؤ إبراهيم: j وز '
تثابمالإ(،ءكدسكم.

٩(■٠ لخ-مح£ب) زدا ^2^ دينه، عك ه ستا ؤلإ0آبنتم الأءر'اف: ي ودال 
•( ١ ١ ه)١ وأبدكآمحبدني£ هى آتين ؤ الثعراء: ق وقال 

دائا■اثرة ءزأ، ثر فيصاحبه ينع الذي الأتباع: الئائي: الوجه 
يعني،•(، ٦٠)محيفعىه هأنمئم ؤ فرعون: لقوم الشعراء ق فوله فذلك 

الشمس.أث>لأرفت، حن اثرهم عك اروا فمنرقن وقومه مومئ اسعوا 

للا"ا"غافوالطائر والوجوه (، ٦٢)القرآن ووجوم (، ٢٢٨)لهارون والط_اتر الوجوه ينظر: )١( 
)ا/إأ(إونزْةالأء؛ن)هخ(.

ه.ئع؛ا أسك=طيرؤأإُاَةتا3^ شك آثثتؤآ سؤل (:ؤ  ٤٧ءا'م))٢( 



؛>J_tاثقوآد م

إسرابل؛وبئ موسئ أثر 3، فاروا ه بمؤدمء ^١، حهب ؤ طه؛ j وماز 
^)٨٧(.ؤث؛ثتث»(ياآلإماعثيثم 

امحر

عفي،خمةأوجهراا:

الكب!ق الوىر'أ؛ وأمرهم الخالية الأمم حديث ت يعني الربر، الوجه 
*بمي (، ١٨٤ه) ألفيي وآدكضس، والنم إيهء ؤ ت عمران آل ق قوله فدلك 

تيعني اكر، والكتاب والزبر قومهم، إق الأنساء -يا نجيء كانت التيل٣، بالآيا'-تإ 
ق، الفيء١٤يعنيرت اكر، والكتاب ا،لواعظ، من قبلهم كاذ مجا ]و[ الكتب، حديث، 

النcحلل٦؛.ق ايظ وكيلك، ، ١٢٠^^٠١ ق نقلوها ونيه. م؛ 
ال،كتبؤ!يعني• الربر، الئالي' الوجه 
Iيعني• ١(، ٩ ٦ زيرآلآدؤ!ذاش يإيم' ؤ الشعراءت ل قوله فدللث،  jJ ، ،صلمحمد

الأولين.كتب، لمي وأمته وبعثه وملم، عليه اممه 
بنؤ كنها ال،كتآذ يعني؛ ه، ؤا'ألرمحٍ 'كهتثأ ؤلثن ؤ الأنساءت ق كقوله ]و[ 

المحفوفل.اللوح بعل• ليعني[ت (، ١ ' )٥ ه عدآلدؤ 

والزامالقرآن)٧٣(، غريب، وشتر (، ٢٤١)واسرِف (، ١ ٣ )١ والفلاترلهارون الوجوم بمظر: )١( 
الأعنزوزمت ٣(،  ٩٣/ والظائرللدسف)١ والوجرْ (، ١٦٥)القرآن ووجوم (،  ١٧)ا/ 

(٣٣٧.)

الش.)آ(فيالأض:
الدي.)آ(فيالأض:
الطر.)أ(فيالأض:

والزبروألكتم،آديه.هلثم،j_؛، )ه(زاطر)هآ(؛ؤآ♦"م 
را"<الآة)أأ<تؤصدأمحه•



واثنظ1ذو=^^بمم=^^^==ء=ء===^^^^ء=^^:=ء===^^^ءءء====امجمه 

الحموظ!اللوح يعني• الوجه 
رالقمر:"؟؛،(،ه فيآل>ثر تلا 'سء و؛و ؤ الساعة: اقترن ي: فوله فدلك 

المحفوفل.اللوح ق يض: 
الخديد:قطع يعش: الزبر، اثزابع: اثوجه 
الحديد•قطع ض• (، ٩٦ي)ؤءارذريرآءت الكهف: و قوله محيلك 

بمآ•يض،؛ (، ٥٣^)آن،رسيمرتآ ثئطمإ ؤ ا،لوممح: j وكقوله 
اللام:عليه داود، زبور يض الزثور)١(، !توجه/  ١٢٩/

يائي•كتاب يعك،• آ، ١  ٦٣^)ومرا داود ؤو»اسا التساء: 3، قوله فدلك 
نفمحءافينيسللإ،•

افهمح
عكثلأثةأوحهر٣،:

والمرح؛البمر يعتي،؛ المنح، الأقل: الوجه 
تبطرلا يقوو• ،، سأيسهر٦٧القصص: ق قوله فدلك 

المرحين•تالءلرينء محب لا اض إذ تمرح ولا 
فخوز.لطن إنه بمي: (، ١ ه)٠ ئمإ لذج ٠, هود: j نقلنها 

ه)غافر:هي(،آ-لي بمي ؤ،آهم، المؤمن؛ ق كقوله ]و[ 
داليكم•بالحلأة مجرح؛نتطرين كنتم بجا يقول،: 

يائي•زم الزم،ض؛ لالأمل؛ ر١( 
ه.الإّراء)ْه(:ؤنثاوأ،ثمئئمة 

اكرآن)هْ'اا<،دالوجوْواسرف)اأأ(،ووجمْ والظائردارون)مل*آا(، الوجوْ )٣(^: 
•٢١ ٩٢رق القرآنتة الألفاظ معاق وجوم وسان (، ١ ١ ٢ )آ/ والظاترللداُغاق 



اسلماهمآن هي 

\ذتضا.'يعني! القزح، الئائي! الوجه 
^لJث١للي وما ؤ -با، رضوا يعني ه، ألينا ^٤٠^؛؛ محفيمأ ؤ الرعد؛ ق قوله فذلك 

١،.رامحوزل يعض: (، ه)٢٣خلح0 لئيم تا ش ظ الروم• ق وكقوله 
رضوا.يعني! (، ٨٣)غافر! ه :بم!ئئمييىآسد ؤدلإ1مإيخ المؤمن! ق وكذلك 
ثمنه!الفرح يعني! المزح، الئالث،! الوجه 

^؛؛^١'قجؤ نجُج جم ثجربن أص قح إدا'ةتن ؤ-حئ يونس- 3، قوله فذلك 
ع-اكرح ض؛ ،، ٢٢^4 ها 

اذزض
أوجهر٢،!سبعة عئ 

خاصة!الخة أرض يعلمني! الأرض، الأوو! الوجه 
ئثؤأؤ خاصة، التة أرضى يعني! ه، آلامحر ؤأؤييا ؤ الرمر• ل قوله فذلك 

4زحأصيقطه)؛ب(.
ييثهاينبميآوسأئاهس وقت ؤ الأيياء• j، وكقوله 

خاصة.الحنة أرض يحني! (، ١٠٥ه) عثأدى 
خاصة!بالثام المقدمة الأرض يعني! الأرض، الئاني! الوجه 
هآ*لأرني تتضه بنتئشنونك أدن•نتتنمك١زأ ألثوم ؤأيفا ؤ قوله! فذلك 

ه)الأءراف!يما(.ؤن:ثضها طن، وفلالأردن أدتن يعني! 

رضوا.الأصل: ق )١( 
والوجوْ)٨٣(، القرآن ووجوم ٢(، ٤ ر0 واكماارف (،  ١٣٢)لهارون والثدئر الومء يفلر: )٢( 

(.٢٥٩)الرم وكثف، (، ١٦٧الأعض)ونزهة (، ١ • ٣ / للدايناق)١ والثلائر 





^=^^=ء=^==رآةآغ=اسقي اممرآث م

خاصة.مصر 

أرضيعني• ٥(، ه)اُ آاي؛وا ؤ، إيثف ذكنأ ؤ -،/ ٩jT / أيفأ! ونال 
خاصة.مصر 

مصر.أرض يض: ٨(، ٠ أنجآمحفيسه) 3؛( ؤ يوسف: أخو وقال 
ب)ه(،آلأيل  vjأنتمعمإ هى ؤ ثس أن وفيي ؤ القصّص: ق ونال 

أرضمصر.يض: 

أرضمصر•يض: ^٤(، \>ثوقت ؤ وقال: 

^^كامفيآهم4ر٦آ،ض•أرضسر•
هصف ف، بمثشًظم صدوْظم هى أن رنم لأحى وقال: 

ممر.أرض بمي• (، ١٢٩)الأعراف: 
٢(،ي)غافر:ه اشق ؤ، يلهؤذ 'الثللى ^٢ ثموم ؤ المؤمن: ل ونال 

أرضمصر.؛عنى:

أرضمصر•بمي: (، ٢٦^)ؤأوأنبمله_زفيأمحرًتيآتد فيها: وناز 
ممر.ونحوه 

خاصة;الإسلام أرض يعني' الأرض، السادست اتوجه 
العرب،أرض بمي: ^)٣٣(، آلأرص غنى ينئدأ أو ؤ المائدة: ق قوله فذ.لك 

الإسلام.أرض 
بمي:(، ٩٤الأزمه) ف، ولملمح تامغ إن ؤ اممهف: ل وكقوله 

العرب.أرض 
الأزصغ،؛حمح بمي: الأرض، النابع: الوجه 
الأرض،حمع بمي: ه، ؤةابج(دآبجفيآلآمح الأنعام: ق قوله فذلك 



والاظانرقكء=^^=====^ءء=^^^^^^=====^^ءاسه 

^)٨٣(.بجناتي يطإل 
ب)اُ(.عث،أشيزدها دث1يندآثنفيألآضللأ ؤ هود؛ j وئاز 
(،٢٧^^)ذهك من الانج، 4، أثا محلز ؤ لقإف: j وثاو 

جمتع\لأن>وين.
ممر.ونحوه 

اقح

•ا ١ ل أوجه أربعة عك 
المضاء;يعني■. القح، الأول؛ الوجه 
قضاءي'•لفنالك يعتي؛ ه)القح؛١(، وقثالأىض١ينا قوله: فذلك 
وهوؤ بالخو، ربنا بمننا ففي يعي؛ ه، الحب، ^تنا ئح نذ ؤ سبأ: ي وناز 

القاضاسرآ،ؤيه)آأ(،يخي: 
ءوآتت آلمح، مؤنا نأو سنا أئثخ زوا ؤ ١^١^،: j ]وقال 

القاصن.خر وأث[ بالخق، قوما وب؛ن بينا اقض يمي; (، ^)٩٨آكبمت 
يض،•،، ٢٨ه)صثني-فتث حقنم إن المتح ينئإ ^مئ الثجدة: ق وكقوله 

•صادمن كتم إن كضاء 
َكةأون تثع لأ ؤ القضاء، بمي؛ ١'^، لإ ج فيها: وقاَل 

الءمآن)بمأأ(،دالوجرْواكلامئرون)أما(،وسرف)آأآ(،ودجوْ الوجوْ )ا(يطر; 
ا(،وزئالأمن)اا-أ(.

 )٢( j :سهو.ومر النانح؛ن، خثر وهو الأصل



=>£؛؛(==اسد|ر.ض

 ،)Y:_ :مايعنى

أرمكيعنى: (، 

الإرسال:يعني: الفتح، اثئاتي: الوجه 
منقخمواأر؛ي0 أف يمج ما ؤ اللأتكة: ق قوله فدلك 

رزف•ُن للناس اش يرسل 

أحمتاءدلذت؟مشيأصومأجؤج ؤ الأيياء• ل وكقوله 
ودج•يأجوج 

ذاؤ يابآ، عليهم أرملتا يعني• ه، يا، عمحم قثا إدا *م، ؤ المؤمنين: ل وكقوله 
(.UU)^_y_؛

بحينه:الثتح يعني■ المح، القايث،: الوجه 
يحني:هميهثاه)آي(، دلإلنخ عءؤبما إدا حئ ؤ الرمر• ق قوله 

بعينه.القح 
.٥^١١١٢نقلوها 

النفر:يعني: القح، الوجه'١^١^* 
الصر.يعني• (، ١٤١هر أش ين ثح لكم ز، ١٤ؤؤن'النسااء: ق قوله فذلك 

آوؤ مكة، فح بالنمر، ]يحني[: ه• ألمج أيا آن أس ؤذس الائد٥: ق وكقوله 
وسلم،عليه الله صك محمد، نمر يعني: (، ٥٢ه) عندء-؛• من أمر 

مريعأ.نمرآ يعني: ، ١( ه)"؟ فيب ائوُثح نحرمن ؤ الصم،: ق وكقوله 

ه.آدزبهأ تيثئ، جأ*ُبما إدا ثئ ؤ ٧(: )١ ١^ ( ١ت 





اسأي،رض

ا(،يعنيسد؛ن.٠ )الأنفطار1 
ويصفح؛يتجاور ه، نفوتعاك تارك الرب، يٌُمحا■ كريم، الخامس؛ الوجه 
]يعني[؛(، ١١٦)ه آلخقؤر آلمني ري4 ؤ المؤبن• ل قوله قذللك 

ؤبمفح•يتجاور 

ويصفح•يتجاور تيعني[ت (، ٤٠ه)ؤؤقدؤ،ءى'يأ اشل؛ 3، ّاءان ونال 
ليعي[ث٦(، ه)الانفطار؛ ؤماءإ،قنهألخءنير انفطريتح؛ او،اء إذا ق؛ وقال 
ويصفح.يتجاور 

ففيلة؛يعني• كريم، السادس؛ الوجه 

هعئ حقزتت ٌ ندا ؤ إبليس؛ عن بجر بتي!مرابل، و< قوله فنءللش 
آاأ(،مي؛ئك.)الإماء؛

لفجعلنام آدم بني محنابمي؛ ما(، ٠ ه) ^١٢ ولثنكيناه ؤ نقلوهافيها؛ 
صورة٠أحن 

(،١ ]^؛،^)٥ ردت> ؤوقد,تم4 محله، يعني؛ ه، الفجر؛ؤ»ألإثه, و وقال 
يملني•يعني؛ 

سل

،؛١ أوحه١ أربعة عفي، 
yt؛،jyYt،L ثب؛فل؛ ؛

هلثاّى ؤمث؛ا الأشباه؛ يعني؛ وةمحفأ*لأثله ؤ قوله؛ فذلك 
(.٢١)^؛

(،٤  ٩٦)القرآن مشكل وت1ويل ٢(،  ٥٣)والتماريف (، ١ )٦٣ لهاررن رالنظاتر الوحو0 ينظرت ( ١ ّ 
الأعين)اهه(.اى،وبن ٠ وادظرساطني)أ/ 



ُاُنْلأذد=ئ؛زكعء===^^^^^=^ء^ءءء=====ء^^اسه 

اضُثنهآ.وث يض: (، ٧٥ؤثننآشُثلأه)س: كقوله: 
هفيآ'لإنجإب التوراة، j شتههم ت يعني ب، ظهمفيألرن>تمح ؤد:لاث< وماز؛ 
ب•نيهم يعني؛ ٢(، كح؛ه 

ثنن؛يض؛ فل،، ١^،^؛ الوجه 
يض■ه، ُّل دلثاثأم ؛؛؛^ ١١دثوأ آن حسنثتر آم ؤ القرة؛ ق قوله فذلك 

(،ضالأ،يخي:>مياماس.٢١٤ظب)ثثن، 
الأئلين•يعني؛ ^)٨(، ؤزشظالأيخئت< \]زخمق: j وماز 
j\ذاوذ\ب نثن يعني: منتلتؤه)؛م(، نؤأ آؤ;ن تة ؤن؛ثلأ النور؛ j ومال 

الخالية.الأمم 
عزة؛يعني؛ فل، الثالث؛ الوجه 
__؛(، ٥٦^)لأقحرِت وكلأ ظما الزخرف: j قوله قدلك 

بحدهم.لثن يعني: عزةللاخرين، 
ض'ه، تك محبمكه عثب أتتا عد ئو ^١٧ السلأم; عيه لعيسئ، وةال 

(.٥٩ه)الرحرم،؛ عذْ، 
عذابآ؛مثل،:عتمح،؛ النابع؛ الوجه 
(،ه)٩٣يظثيجي آلأقد ثث نٍثلأضتثث1 ؤ الفرنان: j قوله فدلك 

الحالتة•الأمم بمي،• الدنيا، ق مم نازل إثت العياب، له وصفنا يعني؛ 
،•J^v؛(، ٤٥^)ألأقال، ذم وصرثا ؤ يقول؛ حنن، إبراهيم، j ها نقلم 
كمارأهلمتقه.، كؤفالحالية، الأمم عذاب يحني؛ العذاب، لكم وصمنا 



اسصراثقرآد ض

شط

ةأوحهلا،:عفي؛خ
فنقأأ-تزابأ:يض: سعأ، الأؤل: الوجه 
تيعني ١(،  ٥٩^)سيثا ؤازأ دبمم ئرمأ ون إة ؤ الأنعام! ق قوله فدلك 

وغرهم•وحابئتن ونصارظ ;t?,*؛■ فرقآ، أحزابآ 
يعني!(، ^)٢٣سقا يتقامأ دينهم  ١٨^ومحك ثى ؤ الروم• ي ظثرها 

أحزابآفزقأ.
يعني!(، ٤ ب) سعا أنلهتا ثبمثل ؛H^ ،i fdعلا محتقنى إف ؤ القصص! ق ومحاو 

إسرانيل•بني وزقة المط ففرقة فزقآ، 
فرقيخي؛ (، ١٠)آلأ،نب نئع ؤ، ين أزظثا وكد ؤ المم: j وقاو 
والأمم.هود وقوم نوح قوم يعني! الأولن، 

ابنس!يعني• الشح، الثاني! الوجه 
رحإير,افبما محي ؤ مامحب/ ٠ / لام! العليه لمومحئ، القصٌصي ق قوله فن.لك 

منيمي! حيه، من رجلا يعني! ه، تء ين ؤسا ^^'^،، يعني! ه، بمثنلأن 
المعلي.عدوه من الأنم يعني! (، ١ ثدبمه)ه ؤوبمداِس إسرابل، بني 

الملة!يعني السح، الثالث،! الوجه 
أهديعني! ٥(، ١ )الف<ر! ه أسام سكنا وس ؤ اق؛رت! ق قوله فذلك 

مكة.أهون يا مقكم 
•ثئهم بامل • يعني (، ٥٦ه) تزمل أنيايمهم َكاهعل ؤ ت سبأ ل وكقوله 

د.امغالللوالنقل—اتر والوجوه (، ١٩١)القرآن ووجوه (، ٩٦)لهارون والنظاتر الوجوه يتفلرت ( ١] 
٢(.• اورار)آ وص، (، ١٠٧٦)الأعنز ونزهة ٤(،  ٥٩)ا/ 



بلة•يض• (، ٦٩^)ؤءع<ثنلإبؤ فمريم"• وكقوله 
أ>من يإل يقول؛ ^)٣٨(، صر منتء الخاقان: و: وكقوله 

ذليته•ومن لإبراهيم، نوح ملة 
أفمحيلف إثاززا ؤ الّور؛ ل قوله فدلك تفشو. يعني: تشح، اثوابع: الوجه 

الذينآمنوا•ل الفاحشه[ تفشو ]أف محثوو يعني؛ ١(، ه)٩ ؤثا\ٌتث 
سمختلفة[؛لالالأهواء يعني: شح، ايمحامس؛ الوجه 
الختلفة.الأهواء يعني: ه)ه٦(، يثلإ;^١ الأنعام:ق قوله فدلك 

■ص

١،:أوجهر أربعة عك 
بلاغآ:يحني: نثاع، الأول: الوجه 
إلويمع تتر أٌ 1، ولكت ؤ ؤإبليس: وحواء لأدم القرة ق قوله فدلك 

آجالكم•منتهن إك بلاغآ يعني؛ (، ٣٦
.٢٢طهاjالأعرافر

(،١ ه)١ جن ^٠ نثقع وؤ قننه ثعلث> ؤ العرب،• لتشركي الأساء ق وقاو 
إقمنتهنآجالكم.بلاغآ يعني: 

منافع:يعني: تؤع، الئاتي: الوجه 
بمي؛(، ٩٦^)لآقم قعا وطعامه• ألم صني صأ  ٠٧^الماددة: ق فدلك 

وللنيارء.لكم متاح 

واكااترلف-امغافوالوجرْ •٣(، )٥ القرآن ووجوم (، ٩٧)وألظاترنرون الوجوم )ا(يفلر: 
٢(.المراتر>خ• وكثف ٢(،  ٥٨الأعثن)ونزمة (، ٢٢١)٢/ 

ظفيهمثثتنجإفيءم>ه.



اتعظي،راثقرآى في 

نجي ص غؤ ;^؛1 دم أن ثثج هوؤ ي، ؤ النور: ي وقان 
والرد.الحر من لكم منافع بمي• لكم، ُتإغ فيها الحانات، بمي• ، ٢٢ثك؛ه)؟ 
1لهمينهوقعا ؤ ت قوله إك ه، محن أؤ أازء؛قلآدار ؤ الواقعة: ي وقان 

)ا¥-م(،؛عنى:وطفع.
0قنلآسقيم)م،يض:مافعلكم.والمازعات:ؤضا وفالأيفأي: 

المطثقة:متعة يعني: مظع، الثالث: الوجه 
زوجها،يمتعها بمي• ه، ءمبمح، *ثع؛ وإلثنلقم~، ؤ البقرة: ق قوله 

.٢( ٤ ه)١ آلثةتيرك^> عد حما ؤ ميثزه، مدر عك المهر سوئ 
هدرعك المطلقة امرأته الرحل يتح ]يعني: ه، ا\ذتزاوي متتعا ؤ أيفأ: وهال 

تزمم،ؤثقالكآمحه)أمأ(.
والممر:والثنه، والنصاءس، الحديد، يعني: الطع، الرابع: الوجه 
والشبهالحديد يعني: (، ١٧)ملأ,ه ئد مغ آو ؤ النعي: ق هوله فدلك 

والصهر.والرصاص 

اثص

:، ١ أ أوجه ثلاثة عك 
النهار:يعني: القحث، الأؤل: الوجه 
النهار.ب)الضحئ:١(،يعني: قوله:فال.لك 
دهمئخ، ؟ننأ ؟تثهم آن آلمتبجت أنل أولى ؤ الأءراف: ق وقار 

للدامغالوالنظائر والوجوه (، ٢١المران)•ووجوم (، ٩٨لهارون)ائر والفلالوجوه سفلر; ( ١ت 
الراتر)-اآ(.)آ/ا*آ(،و;زهةالأءثن)هبم"ا(،وكشف 



أجع.وهوالنهار (،  ٩٨^)بميون 
أجمع•النهار وهو نبمارآ، >ص■' ه)ا،٥(، ؤوا0.تذنلأ؛''وثو ط،: ي وكقوله 
ساعة:أول النهار لحل إذا يعني: المحن، الثاني: الوجه 
منساعة أزل ؛عى: -٢(، ١ ه)الضحن: تئ  ١٧١ؤو١لئحم؛؛قوله: فدلك 

القمص.إذاثزحلت النهار 

أولبمي• ٤(، ه)٦ ١٠عننهآو'٥^بجمؤومازثثوأإلا ولمأم النازعات: ق وقال 
القمص.ثزحنت، إذا النهار من ساعة 

القص:حز يعني: الصحن، الثالث،: الوجه 
وحزها.يعتي: (، ي)الثمس:١ ؤنآش،نءا فذلكنوله: 

حزبمتبك لا أي: ١(، ١ ه)٩ ثنش زلا فيا تكؤأ لا ؤن\ق طه: j وقال 
ؤفوليك النمس 

اء،،اسريق/ ! /١٢

عفي->ةأوحهلا؛:

عجزة؛الخاسرين،بمي؛ الوجهالأوو؛ 
إداإدآمحنة ركض آلدسب ل=ف؛ه فين ؤ يوش: ق قوله فدلك 
لعجزة.يعني: (، ١٤ي)لخنيزرك 
(،)٤٣لخسِئنه ^١ يثاكت بمل أطنت> وية ؤ ا،لومن؛ن: ق وقال 

لعجزة.أي: 
 jلعجزة.يعني: (، ٩٠لنيثوزه) ١١١قتاإ3ؤ ١^١^،: وقال

للدامغاقوالظاتر والوجوه (، ١٢٦)القرآن ووجوه (،  ٩٩)لهارون ائر والغلالوجوه يظرت ( ١ ؛ 
الرائر)اا\(.(،وكشف ٢٢٧(،ونز٥الأعين)٣١٢/١)



اسلهماممزان ض

تبمي الخاسرين، اثضت الوجد 
غبنوا]يعني[1 ه، أسئم شميأ أئن أئنيهق إة ئز ؤ الرمر* ل قوله فذلك 
ألاؤ والخدم، الأزواج بمي• الجنة، ل أهليهم ولجنوا الثار، إق وصاروا أنمهم 

افن.الغص هو ذس بمي ا، ١ ه)ه أيثق ئواأس/ل0 ^.٥٤، 
لجنوابمتمح،• ه، أسم كيمأ-أ أؤ؛-، أثس/؛ى ؤإ0 عق• حم ل• نظرها 

الجنةل والخدم الأزواج بمي• القيامة، يوم أهليهم ولجنوا النار إك فصاروا أنفسهم 
محاق،ظابمحمهراكورظته؛ا•

الملألتبمي■ الخسران، اثلث،ت اتوجه 
صلت يقول (، ١١٩ه) بيئا حسرحسسثانا ثئد ؤ الثاءت ق نوله فدلك 

صلألأشنا.

صلأل•لفي يعني؛ ^)٢(، ؤم مح، ألأمس العمرت ل ومال 
تالقص ت يعني الخسران، النابع^ الوجه 
تيعنى (، ١ ٨ ١ ) ه ألثذم-لألا من هؤييأ ولا اتهتز ائمأ ؤ الشعراء• ق نوله فذللن، 

والزان■الكيل ل الناضن من 

اليزان.ولاتقصوا يقولت ه)ه(، أيإآ0 ؤولأٌثوأ ت الرحمن 3، كقوله 
تهمون.يض: ^)٣(، هنثوث أوورمهم ؤوإداَكازهم المهلففين: ذ وقال 

العق.ووةتق يٌني•' الحامرين، الخامست الوجه 

ه)هاُ(،آكمفن مى ءث)اق تسملن ؤلبمأن/ةتإ الزمر* ق قوله فن"للث، 
يعنى:فياكوة.

ثصلخدثن لتا زتي :٥ َبمثا م ^jjo الأعراف: 3، وفال 

ممرهم.الأمل! ق ( ١ ) 



العقوبة.ق (ت ١ ٤ )٩ ه آلثنمؤى 
بمي•آ، ٤ ^٧ غأق؛شلأ أصش  4xj^Aj تغر وإلا ؤ هودت محورة ل مال 

لعقوبة.اق 

؛^،?؛■٢^٠١١٢
:Jlilو الثنة يض: الأس،لاعة، : jyvi!توجه 

يعتي•ه، •لمبمامعت؛م آسثلعثا ر أش ت براءة ل قوله فدلك 
إثمبمام وآظ ؤ توك، غزوة ل معكم لخرجنا المال ي سعة رجدنا لو 

للخروج•المال j لسعة عندهم إذ ]أي[: ٤(. ي)٢ ^٧؛، 
(،٩٧^)صيلأ إلؤ تزآسظع الثت جج ؤنؤوءلراكاّى ءمرانأ آل ق كقوله 

يبع•ما ذدذ به نحج أن عك المال من نعه وجد بمي• 
jنعه منكم لرمحي فثن يمي: ب، ظزلأ مت؛ئم مث؛إع لم وثن ؤ النساء: j وقال 

٢(.ه)ه ألمحمكير يهيجح أن ؤ المال، 
إكمكة مجن فيخرجون نعه محيون أي: ب، حيلا متطيمل ^^٠ أيفأ: وكقوله 

الالسة،ؤنيبمرذشلأه)ح؟(.
الطاقة:يعني: الاسطاعة، الثاني: الوجه 

سمؤأي؛آن ؤ يقول:لنتطقوا، وفيم-تطومأه، الأساء:ؤ فل.لكقولهفي 
الحب.ق ١( ٢ ^)٩ ولوجصم آقثأ؛ 

سمعيطيقون كانوا مجا ثعني؛ (، ٢٠ه) آلثنع بمظتثنث ؤماَكامأ هود: ل وقال 

١)فارون والظ،اور الوجوه نغلرت يا  ٠ للدامغاقااتر سوالفاوالوجوه (، ٥٢)القرآن ووجوه (، ٠
(.٢١٥الراثر)وكشف، )٨٨(، )ا/ا-ا،ونزهةالأعين 



اسليماممرآن ض

عله.يقدرو0 ولا الإيإن، 

(،٤٥ه)الذارياتت ثام من أمثلتمأ ئ ؤ I "*اب/ ١ / لعادت عزوحل، وكقوله، 
العذابؤ.محن يقومجوا أن أطافوا فإ فولث 

أطقتم.ما ت يعني (، ١ ^)٦ 3أقوإأمتاأعلولم ؤ الثغا١ن■. ق وفال 
ةُصمغا مغليييك^ ئعا مؤلؤنك يما »ءفاودوكم ممد ؤ الفرقان! ق ونال 

عليه.تقدرون ولا ذلك تهليقون لا تية■ول[• (، ١ ^)٩ سبم/ز 

ص

ذ١^^١ أرثعة عك 
امرء1جتيعني1 توق، الأو؛لت الوجه 
انصرف.يعني؛ (، ٢٤ه) الهلؤ ئرلأإئ نم ؤ القصص! ق قوله فدلك 

عنهم.انحرف يعني؛ ؤدإملاءنمب)خآ(، النمل! ق وكقوله 
ثىمحص ولمنهن مرزأ عقه أممطم تآ بد لا ؤ براءة: j وقال 
الدمع.تمصءن وأعينهم عنك انصرفوا يقول! (، ٢٨الدمع^)

ابوا!يعني. يولوا، الثاني؛ الوجه 
ه،إن أممه سيئ ؤر بمج_وأ حئ أمحؤاء سخديإيتثم  ١٤٥ؤ النساء: ق قوله فذلك 

الأية.آخر إك (، ه)٩٨وآقثلوهتِ الهجرة، ابوا فإذ يعني! 
إناا؛اث أثث أرل ُآ بمص، ص محئدلئ— أن وأندريم ؤ ا،يائدة! ق ونال 

بحكمك.يرضوا ولن ابوا فإن يعني! (، ٤ مح)بم مزأ 

للداُغانيوالنقل—اتر والوجوه ٨(، )■ القرآن ووجوه (، ١٠١)لهارون والنظاتر الوجوه يتفلر؛ ( ١ت 
)•ا/ها<ا(،ونزضالأءثن)ااأ'(.



أعرضواIيعني،• ثولوا، الئايث؛ الوجه 
فإذبض• ممحإه؛ ينح آفيحل ئلمأ أس أءل؛ثرأ م، ؤ التور• ق نوله فدلك 
٥(.^^اشنايلهطمناممنه)ة طاعتهم، عن أعر٥^١ 

ثاؤ الإيان، عن أعرصنم فإذ يعني: مكثزه، ه ؤ يونس: ل وكقوله 
(.^)٢٧م تن ت\هؤ 

يقول•(، ٥٤ه) يمأور أنت، ئعآ عمم لإل ؤ والاJاريات،: ق: أيفأ وقال 
عنهم•غرز فأ 

الهزيمة:يعني،: ثوق، الرابع: الوجه 
اليض،؛ الهزيمة، يعني،: ه، ؤؤ1إ\ي؛'يو ^ثلأ الأنفاوت ل عروجل،، كقوله، 

(،!عني،تيوميرذهرمأ•١٦^)تنهزموا،ؤ
(،١ ب)ه ُوثيتت.أمحي مأ،لأ ين أممه عنهدمأ وةوومح\' ؤ الأحزابا: 3، وقاو 

منهزمان•

وبثمم ثحثئ، بما آؤو'ؤ\ عقبمتظم وصاد ؤ براءْت ق ونال 
^زبن•بجي،؛ ٢(، ^ره 

نعح
:٢١أوحهل خمسة عق 

رحمة؛بحي،ت روح، الأقل؛ الوجه 
iJJ>U رخمةمنه.يحني،: (، ٢٢^)تنه يئيج ؤوأيتهم الجائلة: ل ،قوله

عكوجهه السابحة، التإء j( الملائكة من ملكآ به: يعتب، روح، الثاني: الوجه 

(،١٥١)القرآن ووجوم (، ٤٨٥)القرآن مشكل وتأويل (، ١٠٢)لهارون والنظائر الوجوه تظرت يا 
(.٣٢١(،يالأمح)٣١٣/١^^ترساخماJ)والوه 



ء=ءء^=^ءءاسد> ا1قرآث ض

تالملائكة صورة عك وحده الإنسان صورة 

أعظموهو المالك، ذلك يعني• ه، آمحح بموم بجم ؤ يتساءلوزت عب' في1 نوله فدلك 
صقآالعرش يبن عئ يقوم الملائكة، عك حافظ وهو العرش، غر نحلوق كل عن 

ذْ،ؤنييظه)المأ:مم.
الملك،ذللئ، ت يعني ه، ؤ إسرايل: بي ق نوله فدلك 

اقغطمه(ه)هح(.
وملم:عليه اممه صك ح؛ريل، به؛ يعني الروح، ت الثالث الوجه 
بهنزل القرآن يعني؛ ١(، ٠ ه)٢ رؤحألمدمي، ئلنزث ؤ الحل؛ ق قوله فدللئ، 

النلأم.عليه حيميل، 

النلأم.علميه حميل، يعني؛ ا، ١ ^١٣٩ تق د ينل ؤ الشعراء: ل نظرها 
قويناهيعني؛ (، ٢٥٣، ٨٧آلئديب،ي)البةرة؛ ؛ريج دأين-ثه ؤ قوله؛ وكيلك 

اللام.علميه لجثريل، 

جريل•يعني؛ آ،  ١٧١ؤءأةم١محارةا^ل*ريم؛ وقال 
يعني؛يآ-اهر؛،، دألريح ؛ ٤٢٥٢ئرل ؤ الها.ر؛ أج/ / محوره ق وقال 
النلأم.عليه جبمريل، 

الوحي؛يعني؛ النوح، الرابع؛ الوجه 
وؤث0له بالوحي، يعني،؛ ه، لإلثآمك؛إش ؤ النحل؛ ق قوله فذلك 

الأنبياء.يعني؛ ^)٢(، بنبماقئء ُزبثا* 
(،١ ٥ بمادْه)ف'فر: ين يهاي ش عق م، بن، ؤهم،آقخ المؤمن،؛ 3، نظرها 

الأنبياء.يعني: 
يعني:(، ٥٢مح)الشورئ: نر،آتإا ييبمأ ؤوةذسآزثج'إقق، ءسواث حم ل؛ وقوله 
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طلحة،وآل الئغثرة وبض أمية بني ت يعني ه، ؤأتةو>ك 
(.)٦٣ه بمصه. كنارهم، 

التوراة،أهل مجومني ت يعني يوءه تؤهزف ^١^^، يقوون حيث، هود، 3، نفلثرها 
طلحةأي وآل المضرة، وبني امة، بني يعني: (، ١٧^)ثذآ'لآماب بو، أكر ش وؤ 

بزهمدالنزئ.

تيحني (، ١ ١ ه) الآ-ماد، نى نثموم > ٥^١٥ثا ند ،:ؤ ١ صزل j نزلن وفتهم 
الثلاثة.الأحياء هزلاع 

النتّهلوريةلى،الأحزاب، من التمحارئ به يعني الأحزاب، ادئأذيت اتوجه 
واكثكاتة>ث<:، ٢٣والبمقرنةر

تيعني الدين، ي امحنإب،ئياه)يم(. ؤ *ٌريم■ شورة ئ، قوله فدلك 
ونألتحاممه، ابن عيسئ النأهلونةت فقالت، النلأم، عاليه عيهئ، ق تحدثوا النصارئ 

الألكاسةتوقالت، ه)الائدبةتلأا(، عتم أبذ ألعسيخ هو ألق ؤإ0 اليعقوبية• 
ومريم!له،،،[، ]١١وعيئ لأله[، قالوا:اف (، ٧٣ه)الائدة; نكثن ،، أئن؛1,4ؤإ,ى 

هو.إلا إله لا أحد واحد عزوحل، واممه، 

)ا-ا/"ا-س*ا(.أسابزولالقرآن: )١(يفلر: 
اننعل ظهر الذي الكتم طرر يأصحاب ونيل: الفلتهلينية. بهلريرلث، معلوريوس أتباع )٢( 

i١ ١ ١ / ١ والنحل والأهواء اللل ق الفصل )ينظر: رأيه. بحكم الأناحيل ق ومرق امون، ١،
(.YUA/Yوالللوالحل 

 )T( الفصل )يتغلر األاررعقوين(ّ )خ؛ الأمل؛ وق يعقوب. أصحاب Y / والحل واللل ، ١ ١ ١Y" • /Y،
(؟Y٧٨/١٢الأص•وصح 

وصح،  ٢٧/ Y والحل واللل ، ١ ١ ٠ / ١ الفصل )ينظر: الروم. ببلاد ظهر اليتم، ملكان أتبيع ( ٤ر 
(Y٧٦/١٢ّالأءش■



والنظائرًًًًز^^^^^ًً^^^^ً^ً^ً^ً^؛ء^^ًء^ءء^^؛؛ءء^=^^^ءءء؛ءء؛ء^^^=^^امجوْ 

.الزحرف١١٢ق نظيرها 
قومإك وثموث، وعاث، نوح، قوم كنار يه؛ يختي الأحزاب، الئالث،! الوجه 

وفرعول!نعيب، 

فيرمم وثتمحد آص دو وغرعو0 رعاد مج مم م ؤَة-يث ص؛ ق قوله فدس 
أمحإىؤ قال،■ ثم محته، قوم وهم الشجر، غيفة بحي• ه' لثثكذ ؤأمفب 

(.١٣-١٢الأنزانه)
القبميت ٢٢حزذللفرعون، آل من مؤمن[ رجل نول ]_ -ممن، الل نقلاها 

عذابمثل بحي؛ ه، آلامام، يوص نثل ^٢ ٤٥ناف إؤآ■ يموءِ ءانى عادآلذمح، ؤؤ 
أسامبحي- مج^، صي دأمظ ثثل ؤ فقاوت الأحزاب، عن أتلا م الخالية، الأمم 

إكالأمم من ٣، ١ ٣" ٠ )غافرت ه بميم بى وادن وئمؤد ؤعاد ؤ نوح، قوم عياب 
شعيب.قوم 

والتهود،العرب من نائل ل نقيان أبا {*■' بحمح، الأحزاب، الوابع• الدجه 
ثلأثةلٌااأماكن؛ق يقاتلون الخندق، يوم وملم، عليه اض صل الني، نحربواعك 
الأحزاب،بحي؛ ه، -جآءاوقأ إي ؤ الأحزاب؛ محورة أّآب/ / ق قوله فدس 
اشريل؛ا،عوف بن ماس يعي: المشرق، فبل من الوادي فوق ه،  '٣ه

بنطليحة ومعه غهلفان، مجن رحل ألف ومجعهإ ،، النزاري١٥حنن ين وعثئة 

ه.ظت،ألآنزابمرئتيلم ؤ ■(; ١٥)الأية )١( 
)م>(فيالأ>:حزيل.

٣((.١ والعارف)٥ (، و)*اَ\أ ٢( ٤ )٦ )ادٍز مموبم. وظن،نالؤلئة 
سم)مإ(،وسرف)آ-م((.وفياص:س
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بيت،ود من التهودىر٢ل أحطب بن وحي أسد، بني من الثمعيير١،، حويلد 
laj'y.؛

عليهاض صلا الني، أسفل ومن يخي: (، ١٠ه) >تلإ' أنمل وبن ؤ ال: مم 
أهلعك حربإرم، بن سفيان أبو حاء النزنمج مل مجن الوادي بملن من وملم، 

المغرب.مل من الوادي أسفل من مريش عك حلفل؛ا، بن أبا يريد: ومعه، مكة، 
والديناحتدق,( تل من مّفيانأه،، بن عمرو واسمه التلمئ، الأعور أبو وجاء 

]فهم[تيقول الذين فهم يومئذ، وسلم، علته افه صك الني، عك تحربوا معهم، 
هآمحح>اب ؟ت نؤث دهمحإ P ؤ دكرو!: الدين هو^!٠۶ يمي: ه، آلأوب يف حمؤ 

(بعينهم.٢٠)الأحزاب،؛ 

اسوا

،:عكخمةأوجه١٦
احشزا:انموا: الأزل: اتوجه 

احثزا.ألأازظأجلإه)أ(،يقول: 
زيليؤإ>كن احنوا، يعني: ه، مةأًكم آلثاسآقمؤأ ؤكتؤها الحج: ق نفلترها 

آلكاىتمحثممث[مح)ا(.

٢(.٥ ٤ ا/ الأماءواللغات )مديب . ١joY ت الكذاب، الأدي، )١( 
)آ(طرعه:سم)>هم.

ْ(.(،وص)٤٧٣٢٣)٣(ِنانيضقلوم.)١سم)
والمتم—ق، ١٦١)المحبر)أحد. يوم بيده وملم، عليه الله صك اش، رمرل قتله تريس، زنادقة من )٤( 

حليس-ين يزيد الأمل،؛ وق (، ٤٨٧)
٤(. ٦٧العارف،)محه: بمظر )٥( 
للدامغاىوالغااتر والوحرْ (، ٢٧)القرآن ووجوم (، ١٠٥)لهارون والظائر الوجوم ينظر؛ )٦( 

(.٠٥ثرآن)ووجوه (، ٩٣)آ/ 



واتنظاثدبم^====ءءء=^==^ءء==^ء=ً=اسه 

؛٥،ألام0 بمي: ١(، ■ ^)٦ ثم؛ أب أزووع لإ a ؤ؛• اكسا.: وق 
عروجل•

محبوقرل ، ١٤٣)لقومه صالح وقول (، ١ ٢ ٤ لقومه) هود قول وكيلك 
اف،نحشزف ألا يض: ه، نمحن ألا ؤ (: ١٦١لقو،ه)لوط وقوو (، ١١)٧^لقومه 

عردجل•

نأموثه)آا(،أس ؤ!نثذمحأ لقومه: إبراهيم قول الذكبوت، و وقاف 
واحثوه.لمول[ت 

اعبدوا:مولت اثقوا، ت الثاني الوجه 
يقول•أثأ،_^)؟،، إلا إلنه لا أئه. أدروأ آن ؤ النحل: j قوله فدلك 
فاعبدون.

•تعدوف يعش؛ (، ٥٢ه) آئونقو0 أفز ؤ النحل: ل أيضآ وقال 
أمحلافووت (، ٢٣^سنة^)٥١لإُْ ا،لؤُنينت j عزوجل، وغال، 

تعبدوذاف.

فاعبدون.يعني؛ ه)آه(، ؤنأدأتبمئم»أهميؤ عزوجل: وكقوله، 
تمدول•ألا يخي،• (، ١ ١ ) ه ُقتؤن آلا ؤ الشعراء: ق وقال 

الله•تعصوا لا يقول• اف، اثقوا اثدثت اثهم>،ئه 

(،١٨٩^)أذن وأيدوأ يى آكثوث القرة؛ ق محوله فدلك 
أنركم-في،ا تعصوه فلا ]يعني[؛ 

التوحيد؛الئقوئ،يحني: الوجهالنابع: 
ق^ن ؤو\0دكروأ اممه، وغدوا يعني: ه اقت ^١^١^١ النساء: j قوله فدلك 

■( ١٣١ه) وماي،آ'؛هغن أدثمو؛ت ق ما 



الله.لتوحيد بمي• ه)ّأأ(، لأنهمئ هأؤمم أئث ؤ(سامحن الجرات! ق كقوله 
الإ-محلاص;بمني؛ المموئ، اوءام،سأ الوجه 

منبمني؛ آلمؤم<ه)'اما(، يمف ين ؤ؛ثها الخغ؛ سورة ل قوله فدلك 
القلوب.إخلاص 

-م

عكوجهع،راد
حميعآ؛بمي• صمأ، الأول؛ الوجه 
حميعآ.بمي؛ (، ٤٨ه)صما وعمصؤأعقرك ؤ الكهف؛ ق قوله فدلك 
يعآ.حم بمي؛ ، ٦( ٤ ه) صما أئؤأ م ؤ طه؛ ق كقوله 
ه؛نفالصم، بمي؛ صقآ، الثاني؛ الوجه 
ؤ،يقتلوُثنث> آلنيكك بجي، إزأقن ؤ الصم،؛ سورة ق المثصل، ق قوله فدلك 

ه،بمي؛ثنيانآملممقأبعضهإكبمص•ّّبمإمءاا 
اللائكتصفوف، ض؛ ثثاه)الصافات؛ا(، ثإلثنقت ؤ /وقال؛  ١٣٣/

لصلوات.اق 

صفوفبمي؛ (، ٢٢صكه)صما والثلك ربك، وجاء ؤ قال؛ الفجر، ق نقلنها 
حدة.عك سإء أهل كل القيامة، يوم الملائكة 

والطارلأدا«.غازأوالوحوْ (، ٢٠٣الق_رمح)ووجوم (، ١٠٦)فارون والظار الوحوْ يظر; )١( 
)■ا/أ'(،وزءةالأءتنرهه"ا(ّ



<ru)= و)رنخلأذرٍامجوه

اثأسو

عكوجهثن١١د
حمعأ:يض; الحشر، الأؤل: الوجه 
وءا]أثرين.( حمع يعش: (، ٢٨^)لحى محشزلحر ؤ زيونس: قوله فدلك 

حميعآ.يعني: الله، دون من يعبدون كانوا 
.٢٢١نذلتهافيالفرقان

مممدن م ؤ وساهم، يخي: ه، ^^١ ؤ الكهف: ل وقال 
(^^٤٧.)

والإس•الجذ يخمح،؛ (، ؤ اشر: و وقال 
^لنليان، محموعة يعني: ثضْه، لأطت ؤ يقول: حيث ص، ي نقلنها 

محوقه)ها(.
٥(،ثشرئه)اككوير: اأؤثوش ن\1( ؤ كورت: الشص إذا ق: وقال 

يعني:منت،.
كثيٌ.ونحوم 

الثوق:يعني: الحشر، الثاني: الوجه 
^^-١الذين نوئرا يض،؛ يللمإه، أص لنئثيأ ؤ النائات: ل قوله ^٧٠، 

(.YrYY^)ؤجسومإكخطيإ قوله: وق الحسابإ مد الثياطين 
تيههلمه)يه(،هك آوء ة إمرائيل■• بتي، ل وقال 

دالرجوْ، ٢١١٥القرآن)ووجوم ب(، ١ )؛،٦ هلال ولأي (، ١ . )٧ يارون والظام الو.مْ يظر: )١( 
والظترساِناف)ا/أءآ(.

نثومثننمئمدناسثوينث>ب•)أآ(الآة)م\ا(تذ 



اسلمااق>أت،  ٧٥

الئار•إك وجوههم عك القامة يوم ولهم ن
•يعني الب، الحيعد الركن يعنى- تؤميه، آلمإ^رمأن ؤنحثبمر ؤ طه• ق وقال 

(.١٠٢ه) ئا ؤ جهنم، إق المشركن وى ن

امدجام

عكوجهم،رانم
الشع!الرجاء، الأول؛ اثوجه 
جقه،ل يطمعون يعتي؛ ه، ثنته' تجمل ؤ إسرائيل: بتى ق قوله فدلك 

(.ؤوبجاصتثثظ١مrه)م١٥
جنةق يطمعون يعني• (، ٢١^)٨ أقي ثئثث يحول ^؟،؛٤، ؤ البقرة• ل وقال 

كثيرءونحو0 افهء 

ا-لئشتة؛يعني؛ الرجاء، الثاني؛ الوجه 
عئشئكاف من يقول؛ (، ١١٠ه) ردء فاء تيمأ م؛اف ؤ ؛ الكهف، ق قوله فلم.لك 

جاثية.القيامة فإف العياب 

البمث،.نحنوف لا يحني؛ ٢(، ١ ه) لهلأتييكت<لآءدا الغرقان؛ ق وقال 
البمث،.نحشون لا يعني؛ )^١(، ه لثاءيا لأيبجث أدنمتث ؤ\0 يونس؛ ق وقال 
اليعني• مساباب)النبا؛ماآ(، لايرجون ًكامأ إمتم ؤ يتساءلون؛ عم ق؛ وقال 
يأ.ا حنحون 

ألدامغالوالنظائر والوجوه (، ١٥٩)القرآن ووجوم (، ١ ٠ )٨ لهارون والظاتر الوجوه نظرت يا 
\ئو\و0^ى.وكثف (، ٣٠٧الأعنز)وزهة (، ٣٦٢)٢; 
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الأم؛بمي؛ الوحي، اثرابع؛ الوجه 
يقول؛(، ١ ٢ ت فصلت ب) آتخ تآ؛ فيَلإا وآو-مح ؤ السجدة: حم ل؛ فوله فدلك 

م^•باء وكل أمن 
١(،١ ينمى^)٢ إق بنشهم بج-عا دأيي< آلإبن ثيطثن ؤ الأنعا'م: ق وقال 

بعفأ.بعصهم يأمئ مول: 
أيآوِهدينه)اآا(، إك نؤ-مذ آلشثطجى وإة ؤ بر X'Tافيها: وفال 

؛أمونمم؛الونوسي•
القول؛بم/،؛ الوحمح،؛ اثخامص: الوجه 
بمي؛٥(، الزلزلة؛ لهاه) آوى رممف دأ0 ؤ زلزك: إذا ذ: نوله فدلك 

ق'للهارا/

التيار
أوجهل٢،:أربعة عك 

-لئلقه:المهار النار: الأول: الوجه 

آلجثارألمزيز ؤ الحشر: ق قوله فدلك 
اف،عزوحاي.

وهوللخلق، القهار يعنى: 

حاشية:زالأصل؛ جاء )١( 

(.١١)مريم: ه ؤثأزم؛،إتوم الإشارة: ادس: وال
الأُعينرمة )ينظر؛ ٥(• ب)الثورئ:ا و-ثتا أن؛؛؟•ة ؤ ام: النل الإعلام والسابع: 

الواظر)خ'ا:أ-ا/*اأ((.)■اأآ-(،وتبمة 
رالزام(، ٨١والزية)Y/ (، المن)٤٣اه أمإء وشر (، ١ . )٩  ١٠٠٢٢^طر: )٢( 

الأمنونزهة (، ٢٣٢/ )ا والطار والوحوء ٤(،  ١٧اف.)أصإء واشتقاق (، ١٧٨/)ا 
(.YYU^_))أمآ(،وكثفإ 



<m)=ءاثوجوءراثنظائر

بٌني*،، ٤٥ق• ه) محام هيم أنما وة ؤ ت وسلم عليه افه صك لنبيه، قوله فذلك 
•الإسلام عك فتقهرهم بمصيطر 

حف•غر ق القتال بض• المخلوءين، من الخيار ت الثاني الوجه 
إذايقول• ،، ١٣٠ي) ؛ ٥١٦٠■بئثئتِ طنقر نإدا ؤ الشعراءت ق ^j4 فذلك 

الجبارين•كفعل حى، بغر فقتلتم أحذ-ذم أخذتم 
ا'قابف، جمايأ أن إلا ميئ إن ؤ النلأمت عليه لمومئ، كقوله 

قالا.بمي: ١(، )القصص:و 
افه،عبادة عن ه، ثتكب_ قب عكًظفي أثث ثلح ؤَكتللى المزمن: ل كقوله 
حق•غر ت يعني ٣،، ٥ ه)غافر: ^؛١^ عزوجل، 
عروجل•اطه، عبادة عن الئتكم يضر'• الختار، ت الثالث الوجه 
عنمكرأ يعني؛ ١،، ب)٤ عمّنا ■»إآرإ ذؤ ؤمحلن مريم؛ سورة ق قوله ئ-لك 

ذكزه.حل عاباله، عزوحل، اطه، عبادة 
اطه.عبادة عن ذتكم_أ يعني؛ (، ^)٢٣بمعني،جثارانما فيها؛ أيفأ وقال 

والمنة:والتتظم الطول j الخيار النابع: الوجه 
الطولؤ، يعني؛ جبار؛يىبر'آ'ا،، فونا فيا إن ؤ المائدة: ق قوله فذلك 
والموة.والقنظم 

السوي

:، ١ أوحهأ ثلاثة عك 
•الداء مجن الصحيح يعني: الثري، الأؤل،: الوجه 
توثا|ياي ئكث ١^١:^ مأ أب ؤ،َامم ي،ريم: قرنه فذلك 

•٢٣٥٢)الأء؛ن ونزعة (، ٤ ٢ • / ١ ) وللدامغاى (، ١١)•لهارون والظاتر الوجوم يتظر! ( ١ ت 



اسئفرالقرآن م

ضتميمحآمنضمسدلأدا؛•
الصورة؛ق النوى اثئاتي؛ الوجه 

(،١ ^)٧ سويا يثإ ؤ اللام؛ عليه جثريل، ه لها ؤءتمئل مريم• ل قوله فدلك 
الشر.صورة ق الئلق سوي يعني؛ 

يعني؛٩(، ه)الخدةث تؤبنه نز ؤ لائم• السجادة، تنزيل ل؛ ومال 
حلمه.نوئ 

•حلملث،.فثوئ يعني• )الأنفطارث٧(، ه ^٥<-^^، انفطرت؛ الياء إذا ق وقال 
الدينالعآول؛\ديي'.■ الوجهالثالث؛ 

يعني؛(، ١٣٥^)ألثؤى آلترز قنحب ثى تنلموق ؤ طه؛ ق موله ذذ-لك 
العا-ل•الذين 

دينأيعني؛ (، ٤٣نوة^)صمنا أنيق جفآ ؤ مريم؛ ق لأبيه إبراهيم يقول 
وهوالإسلام.ع1لألأ، 

ثتمرهكمي يمك بمثيىّأع ظاوولجء١نتةأش آثزسى ا؛ؤ ١ نارلئ-ل j( وقال 
(دمئيعاللأهJ,Lضصراطنمه٢٢

اقو
أوجهلآ؛ثثلاثة عك 

صادي؛فيها انه وهويرئ الدنيا، ق الكاذبة المين يحني؛ اللغو، الأول؛ اتوجه 
اليمتنيعني• (، ٢٢أبمءبجأه)هق، اثنؤ ؤ/؛"يوابمهأآثه القرة؛ ل قوله مدللث، 

الاّخ•وهوسهومن تتزيل• الأمل؛ ل )١( 
وتمشق(، ٥٣١)الأء_؛ن ونزهة (، ١  ٩٨/ وسامغازأ)Y (، ١١١)لهارون والتظاثر الوجوم ينظر؛ ( ٢ ) 

(.٢٢٨)الرار 



والنظ،ذر:أمجوْ =ثجً

فته'فليس صادق، فيها انه يرئ وهو الذب، ق ان الأنعليها حلم، إذا اللكذبة 
ضرةولأآم،لآهلأ_سدصن،.

آ.المائدةر١ محورة ق محثلها 

الباطل'•يعني' اللغو، اتئاني• الوجه 
ممحيآم عن ئم ه ؤ المنتن: ق فوله فدلك 

عنالاْلل•

ءألمأِمحألمءاي يدا يثتنإ ؤلأ يقون: حيثا النجدة، حم[ زق 
وائعر•افام فيه كلموا /  ١٣٤/ ^ي: 

الاحرْ؛ل الخمر نربح عند الخلمنح يعنى: اللغو، الئالث،؛ الوجه 
عنقالخلف يعني (، ٦٢؛^)yjذ؛يأ منثوف لا ؤ مريم: ]ق فوله فدلك 

الحمر.ثربوا ١^^!إذا أهل كفعل الخ1ة[، ق الحمر 

لانومحاريئأيمؤَقؤوةبماجث الطور: ق كقوله 
الحمر.شري، 

•،y^!

,فه

شرب

عنقالخلف، عني،• يا 

قو!

مالوا:يعي: ظلوا، الوجهالأؤل: 
قالوا؛يعني،• ءئرأه، يقآلئء باكا عمم ولونثتثا ؤ الحجر: ق قوله فدلك 

ب.فيِآتثلإ ؤ (: الأة)٩٨)١( 
للدامغاقوالنظاتر والرحرْ (، ٢٢٤القران)ووجوه (، ١١١لهارون)والظائر الوجوه يفلر: )٢( 

(.١٩٤نران)ووجوه •٦(، )أ/ 



ءءءءء^ءٍٍءءء^^^^==^=^=^=^==^^ءءءح^؛؛،ءء*_؛A اهمآن ض

مالئايض• ذظأنآظهمه،  ٤١٠نثألثط؛ عي  j_jؤ الثعراءت ق وكقوله 
.( ٤ ) ه ثضعيمن يا ؤ قهم، أءن،ا 

أقام•ض• ظل، اثذي• الوجه 
تيعني (،  ٩٧ه) خيم، عثخ خثلكث ١لjى إقؤاى إق محآنْلر ؤ طه؛ ذ فوله ، iJlJjL؛

عابدأله.يعنى؛ عاكفأ، علته أيمث، 
لهفنفيم يعني؛ ٧،، ١ ه) عنكبجن ئا مطل أصناما قمن قالؤإ ؤ ت ١^٣^١•، ق ونانر 
عابدين•ت يعني عاكفين، 
تعجبون.فآقمتم يعنيI (، ٦٥ه) ئنهؤتؤف ؤثءلكِ الواقعة؛ ق وقال 
أقام•يعني• (، ٥٨مسندا^)وجهن ثل ؤ النحل؛ ل وقال 

١.٢ الزحرف١ ق نفلثوها 

اؤا،،ياب

أو-حهلأاتأربعة عك 
الأJوابSتيحنى؛ الأسباُ-ا، الأول؛ الوجه 

أبوابالأبواب، يعني؛ ١(، ٠ ي) ألأسف ؤ( ثلمثمأ ؤ ص؛ ي قوله فذللث، 
هآلثمرب آسئث ألأنتث آبئع لتيآ ؤ اجلومن؛ ق فرعون كقول الن،اواتا، 

النمران.أبواب يعز: )غاءر;آمآ-^(، 
المنازل؛يعنى؛ الأسباب، اثذىت الوجه 

التيالنازل يعني؛ (، ١  ٦٦)ب أ'لأنثاب يهث؛ وسلمت ؤ القرة؛ ي قوله فدلك 

j_،؛Jثبمثئ,مة :ا(الآة)ي\(:ذلو 
والنظائروالوجوه (، ٥١)القرآن ووجوه (، ١١٢)لهارون والظاتر الوجوه ينظر؛ ( ٢ ) 

الرائر)هآآ(.(،وكشف ١٣٤(،ونزهة١لأعثن)٤٤٤/١)



واتنخ1اذر:اتوجوه =ئآ؛(ء

عزوجل.اف، معصية عك فيها محتمعون كانوا 

•والطرق الأرض منازل ت يعني (، ناحثبثا^)٥٨ؤ اممهف: j كقوله 
تالعلم يعني' الثبب، ادئادثأ اأوجه 
(،٨٤ه) ؤأىلإ،ثى»سا ذا يعني; ه ؤوأ\ةت4 الكهف: ق نوله نازلك 

والطرق.الأرض منازل علم يعني: (، ^)٥٨ئأع1ثا ؤ عنأ، يعني: 
حبلا:يعني: نثب، اثرابع■ الوجه 

إكبمحبل فليمدد يعني• ه، آلة إل خمم ؤ الحج: ل نوله فذلك 
(•١٥ب) مايغبغل 3اوؤليو؛لإو»أ هل هثنفلر لهج ثم ؤ اليت،، سقم، 

اا1،ة
وجهآرادحز أحد عك 

عزوحل:هواض، الحي: الأول: الوجه 
اممه،اثح لو يقول: (، ه)١٧إئإلإحب وؤآئعآدص ؤ المومتتن: ق نوله فدللث، 
المثرين•هوئ عروجل، 

عزوجل،باض، يعني: ^)٣(، الثم  ١٣١^الم ؤوماصوأ العصر: ل كقوله 
واحد.أنه 

القرآن:يعني: الحق، الثاني: الوجه 
ؤنيمتقيةوثا١^٠^، يعني: ؤحئجآءئمآ-لسه، الرحرفح: ق قوله فذلك 
(.٠١٠ ٢" ؤهالوإساسخره)ه عندنا، محن القرآن يعني: هء بآءمأا-ليى 
بالقرآنكدبوا بل يقول: ه)ه(، ثآآئم قا الم، كدبجأ بمل، ؤ ق؛ ل كقوله 

ونزمة(، ٢ ٨ ٤ / ولالوا.غابي)١ (، ٠١٢ هلال)ق ولأ؛ى (، ١١٣لهارون)والطائر الوجوم يفلر: ;١( 
راور)-مآ(.الالأءثن)هآ-آ(،وكشف، 



لذيذ

ومحل

^^^^==^=^=========^^=^^=رئ؛م=اسيع ممرآن ام 

• ٢١حينجاءهمل
XPئاؤإ عند؛ يق ؤ القرآن، يعني؛ ه، الص حثآ-آمم قثا ؤ القصصأ ق ق وق 

لهثملثأايىتمئه)حئ(.
ممر.وتحو0 

الأسلأم!يعني' الحق، ت الثالث الوجه 
الإسلأ'يعني؛ ه، آلص جاء وش ؤ إسرائيل؛ بني ق نوله فذلك 

والشرك.الشيهلان عبادة يعني؛ (، ه)١٨أكطل 
الإسلاممي: ه آلحق ليق /ةي/ؤ الأنفال: و وظل 

الشيطان.عبادة الشرك: مي: انطل^)٨(، 
الإسلام[.]يعني (. ^)٩٧ؤإمحةلانتفيأ'ين قاشل: وقال 

ممر.ونحوه 

العدل؛الختل؛ الرابع؛ الوجه 
العدل،حا:أم يعني؛ ألصه، دتثم آس بجبيم بجيد ؤ الثور؛ ل نوله فدلك 

المبين٠العدل يعني؛ ه)ه٢(، 
بالعدل.يعني؛ (، ه)٩٨مءن1ألحؤ، نثو وهتها الأءراف: ق كقوله 
بالعدل.ياُنى: (، ٢٢ه)اوم ؤمأ.ثؤتثنا ص: j وقال 

التوحيد؛متى: الحق، الخامس: اتوجه 
محبمدثؤ بالتوحيد، يعني؛ اليه، جاء بل، ؤ والصافاُتح: : ل نوله فذلك 

الإسلام[.]يعني 

ماأنباء فسيأبي القرآن، بمي• جاءهم■؛ لما بالحق كذبوا بل الشعراء؛ ق )وكقوله الأصاي! ل بعدها ( ١ ؛ 
ماكامإأنغؤأ ميبيم ئثدكرمأ الشعراء!ؤ من )٦( الأية وصواب مهو، وهو يطهزترذا،• بٌ كانوا 

فيها.شاهد ولا ه. إبأ.ئسمزءئ 



واتنخلاذرءاتوجوه ًًلآق(ً

بالتوحيد،يض: ،ه، ٣٦م ل حنأ هء قربن د ؤ \س: j، وقال 
٧(.٠ جهنزب) لكوحد، يض: ي، شثؤ ؤنقًئئم 

.١٢١٧^^ق طها 
عروجل•ش، التوحيد ؛عز،ت (، ^)٥٧ؤهملثوأأن^ظش القصص: j، وقال 
(.٦٨^)^٥.ثآ.؛هأ بالتوحيد، ؤأز'كوباللإ،ه، العنتكون،: ق وقال 

الصدق:يعني: الق، السادس: الوجه 
iUii ) فيعك،• صدنآ، يعني،: حماه)٤(، أقي وعد ؤ يونس: ؤ، قوله

إله•الرجع 
ؤوقم\الثةلدالصدق، يعني: \ذةإ؛،.أ الأنعام: j، وكقوله 

امدىص(،يعني: ٥٣^)وقالفييوس:ؤظ؛بمأخمهم 
وجب:يعتي،• الخق، السابع؛ الوجه 
^٠^،•!، ثي■ح0آلمإا ؤ)وؤى' الئجده: تنزيل j،: قوله فدلك 

الفول*~ي،•وجب 
العياب،كلمة (، ١ آلمإ،ه)ا/ علهيِ خد أكي، ؤٌإن ؤ الأحقاف: j، كقوله 

العياب.كلمة عليهم وجب I يعني 

العذابكلمة وجث بمي■ ه، ثقكث- -ثقغحمتق ؤهدلف ؤ االؤس■ ذ وكتوله 
آهرأثشيآةيه)ءام:أ(.سبمؤ؛قأونكثتا 

ممر.ونحوم 

:ا(الآة)>ما(;ذزقاآثمألإ؛



=ء====^=^==^ً^=ء=^ءء==س^دجآهءاسمر اممدآن ض

بباطل؛لبى الذي بعبه الحق ض• الحق، الثامن؛ الوجه 
باطل.الالهة من وغرم ٦(، ٢ ه) هرللس آثت ثإكأ0 ؤ الحج؛ ل قوله فدلك 

٧١١من غزه لأ0 يض؛ ه، آلؤ مولهن ١؛^ ؤوردوأ.؛ائ ت يونس ق وكقوله 
٣(.٠ ه) يثروث ثآمارأ ؤر>ثللإم باطل، 

آدثيمولهم ؤ ق؛N^،، ائوه إل ردوأ م ؤ يقول؛ حيث الأنعام، ل نفلرها 

ريعي؛ (، ٨٥ه)الحجر؛سبمآإلأأمح وما وآيؤ0 آقمزت وقال؛ 
شء.لخر  SUsijطمها 

الال:بمي؛ الحق، التاسع: الوجه 
آريؤ؛o^ المال• يعي ه، ءلإ-خآلص أركا ؤولت«إل القرة؛ ق قوله فذلك 
المال.عليه الذي يعني؛ (، ٢٨٢^)عقيآل؛م، 
أوق؛يعي؛ الحق، العامر؛ الوجه 
أزق.ض: (، ٢٤٧ه)١^: نة اص ؤبجقآ-ص قوله؛ فذلك 

بالأمن.أوق يعني؛ ٨(، ١ ه) ؤءأىألمرش٢(ألآتي الأنعامث ي وكقوله 
•أوق يعب،؛ (، ٦٢ه)الوبة؛أنينبموْ ثءر\ ورسو_خإ ؤواثه براءة؛ ق وكقوله 
أوليعي؛ (، ٣٥ه) بيع أن احي آلي ءاق بمدئ أفن ؤ يونس؛ ق وكقوله 

يع.آذ 
،؛حثئآل١ يعني؛ حق، عسرن الحاد١ي الوجه 
(،٢٤)المعارج؛ه معلوم حق أنيمحم و ؤوألمحث> سائل؛ سال ق؛ قوله فذللث، 

الاّخ.من وهووهم الوصع؛ن. ق بالماد، حض، الأصل: ق ( ١ت 



واثنظاترءؤآ؛؛يم===^^^ء=^:ءء==ء^=ء=^=^ء====أء^=^=امجمه 

١ا.قنقلنها مفروض. حظ يض; 

yi ^الحساب:جاة قد لكو< يقول: الحساب، مريع يعش: مرع، !لأنل: ،؛
ايساسه)ة(،ثمغ ^٤آس ٥١ؤآتوأ دلإقؤ.٥؛؛^ ؤوادئُوأ الماJدة: ق قوله فدلك 

ثه*^٠٠٠٢ الحساب، جاء قد كانه يقول: 

(،٢٠أنثاد،ه)آ ثيُع ننا'ة1توأنآئ صيث، م ؤأاوك-ك، • البقرة ق وكقوله 
حاء.قد المساب، لكذ يقول: 

كثثر.ونحوم 

لأخد إذا الحساب من الفريغ ّر_ع يض; الحساب، مرح الثاني: رلوجه 
الخلائق!حساب 

٢(،^)٩ ثأس,ثيغأ.كثاد، اتَاثأث ءومنه أسبمد،, النورتل قوله فذلك 
إذا١^١٤  ٨٣٥يقول:ّرع/ 

^٦^١٢^•>،؛ ف وقوله 
الخلائق.حاب ق احد إذا الحساب من مرع يعي: (، ١٧غافر: ي) آ.لثاب 

قدرعئ الخلائق اب حمجن عزوحل، اض، يمغ قال: أنه عتاس، ابن عن مقاتل 
الد.نيا:ايام محن يوم نمبمف 

:٢( الفرقان:٤ ه) وأءسننيلأ مستمرز حن ينمي أصع>ثبأو>ثة ؤ قوله: فذ.لك 

د.اُغاقللوالطاثر والوجو0 ، ١٧٤القرآن)ووجوه (، ١٦٥)لهارون والفداثر الوجوم يفلر: )٢( 
)ا/لها؛(،ونز،ةالأءين):آ؛مآ(.



—صصي=اسد> القران ض

النارفيالار،لفيامدق.الحةفياسو|ض أهل شل 
(.٦٢ه) أئسميث ؤوئوأنغ الأنعام: ق وكقوله 

اساب

عكوجع(لاات
حزاء;بعني• اب، حالأودت الوجه 
مايفووت ١(، ه)مأ١ ئثميف لو عق إلا إنيسابم ؤ الئعراءت ق قوله فدلك 

لورق ض إلا 
ربه.عند حزاوْ ت يعني ١(،  ١٧^)جمابدرعندليق ءإقما ؤ \.وشؤوآ,' ق وكقوله 
٠جزاءهم ت بمي (، ٢٦•الغاشية ) ه عقناحسابأم ؤآ0 • وكقوله 
ساءلوزآم.وعم ، ٢٢١المغرئالنساء ق وكقوله 
العالد1بمي- الخاب، الثاني' الوجه 
هرأ-لساب آلننن مدد ولع_لعوأ ؤ إّرابل• بتي ق نوله فدلك 
والشن.والشهود الأم عدد بمي: (، ١ ٢ )الإّراء: 

عدد-؛إ لتعلموا يعني: -صثاظاه)أه(، واهتئت والثني ؤ الأنعام: ق وفال 
ايب.والحدن ال

لأيوالطاتر والوجوه (، ٥  ١٣)القرآن مشكل واؤيل (، ١١٦)لهارون والطائر الوجوه ينفلرت ( ١ ) 
(.٢٥0ه٢(،مالأمح٣/١مخل)ق•٢ب(،وسسن)

ساتتياؤ... ; ( ٩٢القراء)١; )يظر:جّال القمرئ. التاء ابمأ: وص )٨(، الطلاق )٢(مررة 
ه.؛ثاثانددا 

جثاثاه.نلأآ >آثتننق (:^ والأين)٦٣ه يتا، لآ_مين إتيا.كاوأ ؤ (: ٢٧المأ))٣( 



عيه

•، ١ ل أوجه ثانية عك 
ثديدأ!يعنيت كبثر، الأول• الوجه 
ئهرأشديدأ.لتقهروا يعني: ٤(، ه) ^ji^؛علئإحقيمإ إمرايل: بني ي وقال 

شديدآ.يعني: (، ٦٠ب) كن\َ|بجل إلا ؤهثاِرثهلم إمرايل: بني ل كقوله 
شل.يدآ.يعني: (، ٥٢ه)يهءجهادا^قاثل ؤلثنؤ-دبهم الفرقان: ق وقال 

التن:ي الكبم الئاض: الوجه 

الس.ق يعني: (، ٢٣^)حشيد القصص:ق قوله فدلك 
الس.ق يعني: (، ٧٨س؛أظئإراه)يوسف: ١، له7 ^إة يومف: إحوة وقال 
الس•ق (،يعني: ٢٦٦ؤوأءتثاهآيخه)البقرة: و وقال 

والعلم:الرأي ل يعني• الكبثر، الئالح،: الوجه 
ولروالعلم، النأي ق ]يعني[: ٨(، ٠ ه) =٤>^؛^ هاد ؤ يومض; ق قوله فدلك 

علمق لعالكم يعني• (، تكملإالذيعق-ايمآلساءره)١٧ؤإدم> طه: j، وكقوله 
الس•ق يرهم ولريكن الئحر، 

١^١٢٢٠ق نقلاها 
الكشر:الكبثر: الرابع: الوجه 

اقأؤضيإ آو صن؛، ثكنيث آن مثثزآ ولأ ؤ القرة: 3، قوله فذلك 

والطارلاداسايوالوجوه (، ٢٧٧القرآن)ووجوه (، ١١٧فارون)ائر والقنالوجوه ينفلر؛ )١( 
(.٢١٠٤الرائر)وكثف، (، ٥١٩الأمن)ونزعة (، ١٧١٠)آ/ 

ي.قتنئن قتنئ، أكتر ء3لإ ألك، مولإ (تؤإثت» ١٤٩لأية))٢( 





واثتفلاتر

يضث

عكJ•جهثنل١،'•
يساقون;يعني; يوزعون، الأول؛ الوجه 
لثمء؛لْني نألاؤن ثذ'ألجث جمدم لثابمة محبمئر ؤ المل'• و قوله فدلك 

بممثه)ماا(،يعني؛يامض
وبجمعتئثسطفيأمحؤ يفوو'• حيئ نظرهافيها، 

نون•يا يض؛ ^)٣٨(، بجمحعؤث 
ببجفنحك مهم أقار إل آش أعدآء ينثر ومم ؤ جدة; الحم ق; وفال 

يساقون.يعني; ١(، )فصلت;؟ 
ألهمني;يعني; أوزعني، الئائي; اتوجه 
^٥ألهمني، يقوو; ثيإن; عن حكايه عزوجل، قوله، فذلك 

بمآيمح>نءَؤقهص;؟ا(.
اتشثوغَ ؤ j  ٢٢و>افةل أي بكربن أي و وكمونه 

وهلءق أسق أفيآ ينمتش أ<قؤز و ؤ ألهمني، يقوو أديع؟واه، يم، ، ١٥ثته 
ويىنح)ها(.

دالظ-ارللا-اطافدالوجوْ (، ٣٣٨القرآن)ووجوم (، ١١٩لهارون)اتِ والذاالو.مه يفلر: )١( 
 /Y(ونز،ة ٣٣١،)(وكثف ٤٦٣\لأوو،).)الراتر)ا"آأ

•ترحمته سلمنا الصديق، بكر أبو ( ٢ ) 



ًرجآ،=;اسمُ القرآن ض

،(٢٢

اسك

'S١ثلاثة عق 
المطر:ض: اداء، الوجدالأنل: 

 ،^U_ تآءألثثالإ ين هأرلشا لرقح أتيح وأرثلنا ؤ الحجر؛ ق قوله
المْلر•

الطر.يعني: (، ٤ ^)٨ ثلثؤيي ماء ؤ الغرئازت ل وكقوله 
بج،بماا(،إيئئ؛ ك آلثظ تث ظ وود ؤ الأنفال: و وقال 

المهر•يض؛ 

المءلر.يعني؛ (، ١ ٠ ه)لقءان؛ نلهؤيل آء ؤJؤنت١ثةأئي ]وقال[؛ 
يتهه)الما؛؛ا(دسنىالأر.

النطثة؛؛عني• الماء، ١^^؛ الوجه 
منحلق تيعني[ت (، ٥٤ه) بشمل حومزألء وئو١محكا ؤ الفرقان؛ ق قوله فدلك 

إنسانآ.اثلمفة 
الغلممة.يعني؛ ظلتِتيماؤشؤه)الجدْ؛ح(، الجدة؛ تنزيل ق وقال 
الأطفة.يعني؛ ٤(، ه)ه ؤرآس-ءلى؛لدآققم التور؛ ق وقال 

القرآن؛يعنى؛ الماء، ايئالث،؛ الوجه 

القرآن.يعني؛ (، ٦٥ه)آء ثىآلنثو أنزو ؤثآئث النحل؛ ق قوله فدلك 
حياةالقرآن كيلك للناس، حيا؛[ الماء أذ ]كإ عزوجل، اش، محزنه مثل وهو 

للدامغاقوالنظاتر والوجره ٣(، ٠ )٣ القرآن ووجوه (، ١١٧)لهارون سائر والفلالوجوه ينظر؛ ( ١ ل 
(.٥٤٩))آ/ةاآ(،ونزمةالأعين 



والنظام=ز؛؛آك====^===^^=^=^^ءءء==ٍ=====^==امس 

بهل١دلنذآمن 
قنقلنها 

انفراد

أولأ،;أربعة عك 
ذال:الصك، بن عمرو حفص أبو حدثتا قال: عمان، أبو أمحرنا قال: \لي :ٍئثنا 

•لثان؛^jJّبن مقاتل سمعت نصر: أبو محال مرام، بن دارث حدنا 
الهرب:يض: الفرار، الأوو: اثدجه 

ادب،إن أنياث سلإ و ثل ؤ الأحزاب: j قوله فذلك 
ف،• ٣١أو ادن ض هربتم إف ض: (، ١ ألشل^)٦ أر أوت ؤ'ض 

فهربت•■_ (، ٢١)ثاط ثقث ؤ الشعراء: 
الكراهية:يعني: الفرار، القاني: الوجه 
٣١يخي،ت اتنت،آمحىهمحِظ4رم،، ؤ\0 ؤ ا-كهة: ق قوله فدلك 

تكرهوثه.الذي 
إليه:يلتفت، لا يمي: الفرار، اثدث،: ١^ 

ال: jjuب)أ*ا'-همأ(، يو*هءق ثن منأأ>ث ق} ؤ عبس: j قوله ذللثؤ 
إليه.يلتفت، 

التاعد:يعني: الفرار، الرابع: الوجه 
^)٦(،نتاثا ألأ ^٥ رئ> محر ؤ اللام: عليه نوح، سورة ق قوله فذلك 

٣(.• ٥ القرني)٩! ضم j حماس ابن قول وم )١( 
ٌآئب■ثن (•'ؤونآؤ؛لأق'بذ(أل~-تق  ١٦٤الأيت))٢( 
للدسفواستر والوحرْ (، ٢٥٦القرآن)ووجوم (، ١١٩يارون)والظاتر الوجوْ يطر: )٣( 

(.٢١٠٦(،وز٠انالأمن)٣آ•٤(،بمالراتر)١٢٩/٢)



^==^=^====^^=^=ً=ً=^ءءء=^^=ؤ؛آآ،=(سمم ٠^ م

تثاعدأ.اعنى1 

جئوا

عكوجهيرالا،ت
عزوجل:ف، وصفوا يعني؛ جعلوا، ؛ الأوو الوجه 
١(،٠ ه)• لت دمبجأ نءاتثم أيأ قجء ق نجعلوأ ؤ الأنعام؛ ق قوله فذلك 

شركاء.له وصفوا يعنيأ 

يعني؛(، ١ ه)ه •نيرا بمادءء تذ إث' يجعوا ؤ الزخرف؛ ل /  ١٣٦/ وكقوله 
ركاء•ت عبائ؛ من له وصفوا 

ض.ويصفون ت يقول (، ٥٧سخنتآئقت قي ؤ النحل ل وكقوله 
يم^١^■؛-، ا،للائكة، وصفوا يعني؛ ه ^٤^ ٤٥١نحملؤأ ؤ الزخرف; ق وكقوله 

بمواومائأيم)وا(.
يعلوا;يعني; جعلوا، الثاني; الوجه 
وأ'لآةدثوِألحتثزب يمي درآ يثا ِش وجماوأ ؤ الأjعام; ق قوله فذلك 
وسلوا.بمي; (، ١٣٦ه)نقّيا 

نتهئجثنثر زرف نيح يلإ أس مآآنزو ادءينر ثل ؤ يونس; ق قوله وكذلك 
سلتم.يل. يعني; ٥(، ٩ ه) ^حثلأ 

الامغابيلالوالظاتر والوحو0 (، ٩١)القرآن ووجوم (، ١٢٠)لهارون والنظاثر الوجوه ينظرت ( ١ ت 
(.٢٢٨(،ونزهةالأعين)٢٢٨/٢)



واثنتلائدم^؛؛بم====ءء=====^^==^===اء=^=ء===اسه 
ء

وجهآر١ا•عثر أربعة عك 
yi :رلأزل،Lقوله فدلك عزوجل، طه، الطاعة يمي: الشيل، ،؛ j :ؤالن_نالبقرة
اف.طاعة j بمي: ٢(، ٦ ١ ه) أ.يثثنرفيضمح يشقون 

اف.طاعة j بمي: (، ١ ٠ ؤ وكقوله: 
(،مح:jظماض•٧٦^ظن4محؤه)اشاء:

ممر.ونحوه 

البلاغ:بمي: التسيل، الثاني: الوجه 
إدو ٤٣١ش آدتت جج أص عد ثبمِ ؤ عمران: آل j قوله فدلك 

بلاظ.بمي: يلآب)ي؟(، 
محرج•يعني• ميل، الثالث؛ الوجه 
تظتثوثئلأ ٣^١ ثكآلأنثاو ضنهأ َةت، اثلز ؤ إمرايل: بمي j قوله فدلك 
وجآ•(،يعني• ٤٨ثسلأ^)

يص؛ءقآزعه'وببمْا(،ض:

عللا؛يحني• سلا، الرابع: الوجه 

^^٠١وف قوله'■ إك ه ^ اء: التj قوله فدلك 

وألوجوْ(، ١٧٢)ووجوم واكمارض)اآآ(، لهارون)اآا(، الوحه >ا(يظر:
(.٢٣٨\شم\إن)، وكنف(، ٣٦٤الأء؛ن)وز،ة ؛(،  ١٣آ/ والفلأثرسسق) 

هسرلبجنيث )بم(;ذ )٢( 



===========^==^^^======^^£؛^أداسْلبم اثقدأت ض

ي;يُه)؛آ(،ض:بم
ا،كوكتالشيل! الوجه 
إلا•Cئدء١دث١ؤءكمينناأ]يكثا؛ ولامكحوأما>؛ؤأ ؤ النساء! ق قوله فدلك 

■المسلك اء ومI يعني (، ٢٢)ه >ا4ال،لأ اء ومومعنا فيؤشة حكان إئهء ملم، 
ومثاءقحثة َ؛اد، إدهُ ألؤبمآ يهميإ وثُ ؤ • يقول حيث إمرائل، بني ق نظرها 

لك.الموبثي يعني: (، ^)٢٣ثية 
الدين:يعني■ الثبيل، المتادس: الوجه 
غيريعني: (، ٢١١٥١^^٠^٨٧^ميل غر ويثح ؤ السأء: ق قوله فدلك 

المومنتن•دين 

دينآ.يعني: ، ١( ٥ ه)٠ مخيلا دلمقا j؛J( دتءخذ.وأ آن وربدون ؤ ت فيها نظرها 
^ربك•١(، ه)ه٢ أدغإثّهز،رشأبمؤ ؤ قالنحل: وقال 

كثير.ونحوه 

اتدئ:يحني؛ السيل، السابع: الوجه 
لثمحت ش ؤ اثدئ، عن يعني: ه، آقه يقبي، دش ؤ اءت الثق قوله فدلك 

ثيةه)س(،إقاهئ.
ؤهمالع'ثنّهز<هاثدئ، عن يعني• ه، بمنا-فيآثث ومن ؤ عز: حم ق: وكقوله 

الهدئ.)الئورئ:آ"؛(،إك 

حجة:يعني• تبيل، الثامن: الوجه 

(،١ ٤ ١ ه) شيلا ألمثْتن عق موذ اقة محثز وأن ؤ اء: ي؛لنقوله فدلك 
حجة•ت يعنى 

٠حجة يعني: ، ٩( ه)* سؤيلأ عليم ثكز أق؛ محاحمل ؤ أيضآ: ل وق 



واممْلأذر=وآيم=^^==^=^^^=ء==^=^ءء=امج>ه 

الطريق■بمي* التبتل، الئاسع• اتوجه 
لأدتبجتةوانجلداي تألتء ثرث>أوافي أكشعنتث إلا ؤ النساءت ق قوله فدلك 

الدينة•إك 'لريقآ يعرفون لا يض: (، ٩٨ه)شيلا جملآنلأ؛يثودق 
(،٢٢^)ألكبل P؛; ءؤع1تىلجآنبمينح القصص: ق قمةموسئ j وقال 

إكمت"ين•الطريق مند بمي' 
\حوئ.'طريق يعني■ النبيل، الماهر؛ الوجه 
قسءن بمي،'• ٦،، ٠ ي،لآهاثاآظصعأشيل المائدة: ق كقوله 

اتدئ.طرينر

صعن بمي؛ ^)٧٧(، اضيل ع ثن ؤJSثJأ أيضأ: كقوله و /
طريقاامم"ظ•

ممر.ونحو0 

عدوازتيعني• سبيل، عثرت اثحادي الوجه 
سمحيءآهثاهمصصه،اقثل ;م ؤ عق: حم ي: يوله فدلك 

ءئ؛ؤهةلمحبمؤ الندوان، إنا يض: أشله، إنما ؤ عليه. يعتدئ عدوان، 
صه>الشورظ:ا؛-آأ؛(.

بطاعته;يعني: سبيلا، عثر: الثاني الوجه 
بٌني■هرَاه،، تهء٠-؛^ يقغدإل أن كآئ إلامن ؤ ]الفرقان: ق قوله فدلك 

هاك آءند ثآء ئثن دءمح٠' سأء ^إة المزنل: [ ل كقوله بطاعته، 
بطاعته.يحني: (، ١ ه)ه ثملا 

الإسازأ١،.عك أتن هر ق: نفلزها 

ب.نيلا رم، اءئئإق دب؛ءتوكنآ'ثن,؛آآ لإتسان)آآ(:ؤإق ١ ( ١] 





تي؛؛بمءء==ء_^ٍٍٍٍ_—___^^ٍ__اسْواسض

لكم.منفعته الثماك ملح 
ثربواتت يعني شنوا، الرابع: الوجه 

معاثملح آلمتينت ثمزأ -وأدمق عز لينو ؤ االاودة1 ق قوله 
النحريم•مل الخمر من ثربوا فنا يعني؛ (، ٩٣^)شنت١ 

لريتربهونى يعني• ،، ٢٤ه^٩ هإقه' يعته لر وش ؤ البقرة: ق وكقوله 
مر•فإله 

١،:١وجهل سبعة عك 
مع؛يعني: و، الأقل: الوجه 
ين-غثف ؤثن. أمم، مع يض: ه، أنم ؤآ ؤآد'ُنازأ الأعراف: ق قوله ءن.لاك 
ه)٨٣(.وألأنير تزألجي ثنمطم 

يعني:(، ١٨أمه)ؤآ آلمد عل،يِ خل أقؤة ^٢،؛^، ؤ الأحقاف: ق وكقوله 

(،١ ^)٩ آلصتهبمك■ بمالك 4 هبمتنكث ؤرأذبج، النمل: ي ثليان وكقول 
الختة.الصالحين عبادك «ع يعني: 

لن.>لثهلمفيآلمنلبم؛ن^)٩(،آكهيت وضف\ ؛ ٣١٠ؤرآل؛ن الع.تكبوالأتا: ق ونال 
الختة.الص.الحين مع يعني: 

هجثم< دآذر ؤ عادي، مع يعني: ه، شمح، ل ظ ؤ والضم: ل: ونال 

لأيامناقوالطاتر والوجوْ ٢(، ٢ واكم،الف)٦ (، ١٢٤لهارون)والظائر الوجوم يقلم: :١( 
ايايرمق )ل(: j وينظر ٢(، _رائر)"اأ الوكشف (، ٤٧٥الأمن)ونزهة (، ١  ١٧)آ/ 

(.١٨٢ي)ومض (، ٢٦٦الداق)والمن (، ٣٨٨)



اثمماهمآن ض

،}(XT'-y

آيات.٢١سعلمع يض: (، ١٢^)^C4c النمل:j وقال 
نورأ-معهى بمي• (، ١ ^)٦ ؤر-بملأ'فمنىسمح نوح؛ سورة j ظترها 
عك؛بمي؛ ل، اثذي؛ الوجه 
عكبمي• ٧(، ١ ه) ألم ندؤج ؤ، ؤ طه: ق قوله فدلك 

النخل•جذوع 
مايقول: (، ٤٢فهاه)أص ثآ َةيهءق مك هأصبح ؤ الكهف: ق وقال 

عيها.أنفق 

قراهم.عك يمرون يعي: (، ١  ٢٨في٠سكإمه) ٤١٣^،طه: ق وقال 
قراهم.عك يمرون يعني: (، ٢٦ف،تس-كأم^)^،٣؛، الثجدة: ق وكقوله 
إك:بمي• ق' الئايث،: الوجه 
؟ّآأ/يعي:/ ن؛أه)به(، ثلإ(:>ووأ أش أر؛س ظإ وآؤ الناء: ق كقوله 
الدية.إق إليها، فتهاجروا 

عن:يعني: ل، الرابع: الوجه 

عنكاف من يقول: ه، أنمث ش- 4 وشكاكن ؤ إسرائتل: بنمحب ق قوله فدللئ، 
آصآلايثة ذ لهو ؤ أعمكل، الآحرة أمر من عروجل، اممه، ذكر التي النماء يرن.ْ 

(هَرمحلطيم)٢٧
من:يعنى: ق، الخامس: الوجه 

كلمن يعني: ، ٨( ه)٩ شهيدا محؤ يىَلمل ثعق ومم ؤ ق قوله فل.>لك 
لأنبياء.١ وهم نهيدأ، أمة 

سّعة.الأصل: ق )١( 





==^^=^^=^=^=^^=ءءً=ً==دإآآ؛،=ام؛ن،'سئم ض

يغفصت بمي آضر؛منه)اآ(، ين سمى لامحست وثل ؤ ونال؛ 
أبماوص،ور؛ض(؛يخ

قدت يقول (، ١٠١ه) ،)^، ٠١٢من ءات،نتي ق ؤث ؤ النلأم؛ عليه يومحف، ق وقال 
صلة.هامحا: و)من( اللك، اعطبمى 
لكم٧ ]__؛ (، ١٣ه)النورئت افين ثى ثؤم عسق؛ حم ل• ينال 
و)من(هاهناأصلة.الدين[، 

ممر•ونحوه 

الباءتمن،معناها؛ الثاني؛ الوجه 

هبمائه، محذ نثلأ س عث مء بن ألرخ ^؟^٠ الموس؛ حم ق؛ نوله فذلك 
امء.يعني؛ (، ١ )غافر؛٥ 

يأمره.بمي؛ ^)٢(، ثردآمكءإشخاش، ؤ النحل؛ ل وكقوله 
منَيلرمم ادن فما وألريح ؛^؛ ٥٢نرد ؤ القدر! ليلة ق أنزلا0 إنا ق؛ وقال 

أمر.يكز بمي؛ (، ٤ )القدر؛ ٢^؛^ 
بمي؛رالمأ؛؛ا(، ءثاجاه مآ» الثنمرت من وأرلثا ؤ عروجل؛ وكقوله، 
والعمرارت،ر

آمرمى عنمظود> علفه، ؤمن يدنه ؛؛ن تن معثثن، اه> ؤ الثءد؛ ل وكقوله 
عر,وجل•الاه، باتر بمي،؛ ،، ١ ١ ه) أقه 

ل؛بم5،؛ ص، الثالث؛ اب 

حيئ3، بمي،ث (، ٢٢٢ه)١١٥١أمعم ثى-ثق ؤئأمئى القرة؛ 3، قوله فد-للئ، 
قالفرج.الله، أمركم 

مننادا ٌ دونأش ثن ثتحئ0ِ ^؛^١٧ ثلأزم ؤ اللأئكة؛ و وكقوله 



الأرض•ل يص•' ٤(، ٠ ه)فاطر: آ'لأرنج< 
،.نفلإهاjالأحقاف١١

عك؛يض؛ ؛>،، امابع؛ الوجه 

القوم،عك نصرناْ يعتي؛ يخنثه^٦^ه، ؤ الأساءت و قوله فدلك 
َكئيأثشآه)يلأك

اض

عكثلأثةعث>وحهأرآ؛:
الإ-لأم؛دين الأم،.ض: الأوو: الوجه 

-ص'، ٢٤٨آم^)أم وق،توِ آلص كثلأ حئ ؤ براءة: j قوله 
الإسلام.اممه دين 

الإسلامدينهم فرقوا ض؛ تثمبمّآه(، آتبجِ ثثمحأ ؤ الؤ«نين: ي وق'ل 
ءار0.ق فدخلوا به تعاك اض أمرهم الذي 

ففرقوابض؛ (، ٩٣^)يهم أنمهم /\\با الأنساء: ق نظيرها 
غيره.ق فدخلوا به امنوا الذي الإسلام دينهم 

الفول؛يض؛ الأم، الئاتي• الوجه 
قولهم■يض؛ ٢،، ١ أنمهم ينم يثنمعوث ؤءاد الكهف؛ ل قوله قاولك 

فيا^(•قولهم يض،ت (، ٦٢رف(ي4تر^)ؤ ٍك: j وكقوله 

صتةظدألألآمح4■
سمغازٍ،)T/٧(،__ I_Jوالوحوْ (، ٢٣١والمماريفر(، ١٢٦)يرون الوجوم)٢(بمثلر: 

الراتر)هأأ(.وكنف، 



—ئ^اسمر ا>قرآذ، م

٤(،أفوثّب)• وثار ؤ نولنا، يعني: ه، ٦^١ ءآآ حقآإدا هودلا،:ؤ و ومال 
وكازلكفيصدرآ(،وصالح>آ/

العذاب:الأمر: الوجهالئالث،: 

وجب1ا يعني: ٢(، ^)٢ لثاقصألأمر وثاثأشثن ؤ لإبراهثم• قوله فدلك 
النار.بأهل العذاب 

العذاب،وجن، يعني: (، ٤٤ه) أ'لأمر وثنى آلعآ» وبمس ؤ *ود• ي كقوله 
وهوالغرى.

الحذاب،.وجن، يعني: (، ^)٩٣الأتن فئ ٠ مريم: ق وكقوله 
اللام:عله عين، يعني: الأمر، اترابع؛ الدجه 
يكونأن علمه ل كان عين يعني: ؤإةقئئأم؛ه، ؤامورُْريمت قوله فذللقؤ 

(.هبج0ه)٥٣ألبا،ؤهإئايموولئ<َى غثر من 
بندر:القتل الأمر: الوجهالخامس: 

هالقتلبندر،^٠۵^؛،بمي أٌرأمهيض• ؤؤدا-كثاء المؤمن: ل قوله فذلك 
)غام:ا/تما(.

أهلمكة.كنار قتل ق بالدية اف أمر فجاء بمكة، هذا وكان 

فهاJاببدر، أهلُةة كنار قل يعني: (، ٤٤ه) ^^(شئأسماط١ثممعوي 
رافسوآألإمح)غافر:خي(.>آالمومجن:ؤظداجتثاأ حم ل: تعاق اف قال الذي 

■ضرعا.آية وهي محرنا، ١ حاء قاما الأصل: ق )١( 
ه.مناءفيثاهم;<ا )اره(:أؤنلناي آلأة )٢( 

قث1كآآمنابجتابمامح.)م(الآة)ا-ا-(:ؤ 



تمكة فتح ت يعني الأمر، السائس: الوجه 
• 'ئفح ؛عني• ٢(، ٤ أسأتك،به) ظآ< حئ براءةت ل قوله فدلك 
النضر:أهل وجلاء هزيظة، بمي كل يعني: الأمجر: السابع: الوجه 
٥٢يأي، حئ ؤ التهود، عن ه، ؤآتثحوأ عأ-ءمزأ ؤ القرة: ل فوله فدلك 

اشر.أهل وجلاء ئزيظة بمي قتل يمي: (، ١ ٠ ه)٩ أنِ،4 
يث1هافيال1ولةرا،.

القامة:يعني• الأمر، الوجهالثامن: 
القيامة:(، ١ ه) أش ^١^أنث النحل: ي فوله فدلك 

القيامجة.يعنى: 
المضاء:يعني• الأمر، الوجهالتاسع: 

نحده.القفاء يقضى يعني: ه)؟(، ؤأووئأ'لأ؛ن ١^: و قوله فدلك 
ثء-تجؤءاثن نخدم[، القض؛ ففي يعني: ؤدثأ'لآنته، يونس: j ]وكقوله 

ب)؛ه(،!عني•وأ'لأك؛ لهآ-ثايى ^ألأ الأعراف: ق وكقوله بمدإذنهءه)ّآ(، من إلا 
يشاء.ما الخلق ق يفضى القضاء، 

الوتحى:الأمر،يعنى: الوجهالعاشر: 

هآأمحيا إن آلسثأ؛ يكن أمحمر يئن ؤ النجدة: تنزيل ق فدلك 
)السجدة:ه(.

الأرض•إك الهاء الوحذمن يرو يقول؛ 
•الوحي يعني• ١(، ؤبردآ'محينأى^)٢ الطلاق: ق وكذلك 

؛عندي، تى م آذ ألمغ أق آن قسأئن ؤ : ( ٥ )٢ لأيه ا ا



اس1بما}قوآد م

بعينه؛الأمر بمي• الأمر، عشر؛ الحادي الوجه 

يعني؛(، ٥٣)الشورئثأفيرألامؤره ءاق ^ألأ عسق؛ م ي؛ قوله فذلك 
الخلائق.أمور 

القئر؛بمي الأمجر، عشر؛ الئاني الوجه 
يعنونه، سئ من آلأم من ثا هل بمولوث ؤ عمران؛ آل ق قوله فدلك 

الثنر[.]يعني؛ (، ١٤٥ه)قي المحر،ؤشإنألآصجم 
الدب؛يعني؛ الأمجر، عشر؛ الئالث، الوجه 
يتأعتمن جاف م، ئذايق ؤ القصرئ؛ النساء ق قوله فدلك 

ذنبها.جزاء بمي• ٩،، ه)الطلأقت -صما 
ينبهم.جزاء يعني: ١(، آميموممابللإه)ه الحشرتل وكقوله 

ذنبه.جزاء بمي• ٩(، ه)ه م،، ؤِولوىواد المادا-ةت ذ وفال 

قث;أتمثم
الزلد.يمن؛ (، ٥ ه) دلكا لتذلئ> ين ؤ، لهن، ؤ *ّريم■' ف قوله فدلك 

قرابة؛منغثر الصاحب؛ يعني• الوج، الوجهالئانىت 
وريكنيقووت ١(، ١ ه)١ ؤوؤجؤأئمولأيزآلدل إمرابل؛ بني j قوله فن-لك 

أصابه.ذل من به ينتصز صاحب، له 

أصحابآ،يعني؛ ه، أولك ث؛و عمد ش بملل ومن ؤ يقولت حيث، مها، نظثدها 

للدامغالوالنظائر والوجوه (، ٢٣٥)والت—صاؤف (، ١٢٨)لهارون والنظاتر الوجوه نظر؛ يا 
(.٢٤٩المرام))لإ/بمحأ(،و;ز،ءةالأعين)هاأ(،وممف 



=(m)= والنظائر:الوجوه

يرشدونه.(، 'دوي، 

صاحا،يض• ه، نؤا تُ تجد ض بملل وف ؤ الكهف: ق كقوله 

•القريب يعني• الوئ، الئ1ثثت الوجه 
بّفعلا • ؛^j (، ٤ ١ ه) سئا ثوق عن مؤ بجل ي ^ ؤ : الدخان ق قوله فازلك 

اكعة.من شيتآ الكمار من قريآ قريب 
أءرإء،يض* ب، ٌع قن ^؛٢ َةااك< وما ؤ عق: حم ق: وكقوله 

ال٤ذار.يض: ٤(، ؤتند/نلآه)اكورئ:٦ يمنعونمم، مي: ه، 
هم؛ابض• ثن ص يؤن من لختقم وما ؤ السكبوت: ق وقال 
الآكمار.مي: بقعكم، 

رلأ•ض،ت الود، اص■' اتوجه 
ألثتلأب*اثر ؤ وا، يعني؛ ه، دؤ، آنحد ^ ١٦اعت »و ؤ الأنعام: ل قوله فيلق 

نالآمحهر؛ل(•
٧^•ض،• ب)٣(، ثيلأ بندومحءأذلآ» ثئعوأ الأعرافت ق وكقوله 

موس أربابا، ض،ت ه ثن أقدوأ ؤآ؛ِ عق: حم و: 
عروجل•الرب، هو ألنلأه)الثورئ؛ا،(، 

ض،■٣،، ٠ آم دون ين ^٥٦٠ آمحدوأ ؤإدهءّ الأعراف: ق وقال 
فأطاعوهم,أربابأ 

الحق•ريم ض(• ألؤه)'اا'(، ردوألئأئهمومحم مم ؤ الأنعام: ق وقال 



ً)جثبماسدإ،ر.القران، هي 
.٢١يوسر ق ها نظم 

العزن!ق الزج ت يعي، الود، اد>امأسأ الوجه 
قولتهم يعني؛ ه، ءامإ أدي مئ أكن ]ولف\o كفروا؛ الدين ق؛ قوله فذلك 

العون.ق لهم ود لا يعني1 (، ١١)محمدت ^ لتم منق لا ألكمؤن ؤوآ0 لهم[، العوب، 
قوليه يعني؛ أنوطه، ^۶٤جزي -وءوملق ؤ؛قآس التحريم؛ ق وكقوله 

أءوانأ.ت يعني (، ٤ ) ه ٌله؛ر بمددتثك إلمأتيتقه ؤ العون، 
الإله؛يعئي؛ الزج، السائس؛ الوجه 
(،٤١ه) أمليثآء دؤيتأش من منلأق؛ثآمحذإ العنكبوت!ؤ ق نوله فذلك 

آلهة.يعنى: 

ينأئذإ ولإما ثيقا ما'كثثوأ عمم ينير رلإ جهم ونأيهم ثن ؤ الجاثية؛ ل وكقوله 
١آلهة يعني: (، ١٠ه) أمأيليآء دون 

^١^؛:؛^ين الرمر؛ؤوألذنمكأمحدإ ق وكقوله 
أدلكدوذمح؛ت ين أعئديإ وألين ؤ عز؛ حم 3،؛ وكقوله 

العنبة:الود،يعني؛ الوجهالسابع؛ 
العصمة.يحني ه)٣٣(، ■ثثلثانث>لآ ولحل ؤ الماء؛ ل كقوله 

العصبة.يعني؛ وإياجمث،يلآبنوىتماه)ه(، ؤ لمريم؛ وكقوله 
الكمر:بيان وق الدين ق الزلأية الثامن: الوجه 

عثأس محن قومما أمحت 1و ر أو ؤ ادبمادلة: ي نوله فذلك 
الدين.ق اليهود ثولوا ا،لتافقان 

الالهة.يعني؛ 
أسؤ آلهة، يعني؛ 

يعني؛ا، 

نحّالس من-إتن أش وردوأإث، ؤ ت ٣( الأية)■ )١( 







>orوالنفئاترءاتوجوه =)؛

اضص

•٢ ١ ل أوجه أربعة عك 
الخياة؛يض• النشور، الأو[لت الوجه 
،دءيو' ءآثنيأ يثير آأ ادء ينتن رو ؤن\قى الزخرف: ل قوله فذلك 

(•١١ه) ءمممك> ؤَكثلك يآ، ،«، Jjيه أحسن يعني: ه، ثنا 
ءأ-ذينابجمت بلد معثثإك -ء1با قر تأقثاوئأتيل(لإخ ؤ ا،للأتكة: ق وقان 

يومبالما؛ الموت بعد بحوف هكذا يعني: ه)فاءلر:و(، آلشؤر ساكو؛بم تن آلأهر 
فتنبت.؛ الأرصjliLنحيا القيامة،ك،ا 
البعث؛يعني؛ النشور، الثاني: الوجه 
المرقان:j قوله ينلك 

ألعك يفدرونء ]لا القيامة، يوم بمآ ولا يعني: دشاه)ّآ(، نب تن؛ 
الأموات.يبعثوا 

يحك،•٢(، ه)١ تثيزا ئم آمحي؛0 ئ ءالهه أيّآءذذوأ ؤ الأنبياء: ق وكقوله 
•الأرض من الأمحوايت، يبعثوف 

الوت•بعد نبعثون إليه يعني: (، ١ ؤن]ثمألوئوره)الملك:ه تارك؛ 3، وكقوله 
يحز،ته)*أ(، دض! بتميى لا يكامأ ؤ؛ل الفرقان: ق أيفأ وقاو 

بعثا.تفنون لا 

دالرجرْ، ٢٣٢٦القرآن)ووجوه ، ٢٢٥٥والتمارض)(، ١٣٧)لهارون والفلام الوجوه يفلر: ( ١إ 
القرفالألن_افل اف مموحوم ويا'ن (، ٥٨٣الأمن)وزمت ، ٢٧رآ/.واس'رلالواىناق 

،^(١١٥-،.)،



——اسوي،ر,^ ١٥١م 

ال؛تطتت يعني النشور، الئالث،1 اتوجه 
وسطء يقول (، ٢٨ورئ.ال) ه محمتهء ؤينثر ؤ ٠ عمق حم * ق قوله فذللثا 

ا،لطر.وهو رخمته، 

لكميبط يقول• ١(، ^٦ قنتيي■؛" ثن آ ل-ربؤ؛ ثؤ' تنثر ؤ الكهف،'. ق وقال 
رزقه•من 

ئستهءه)خ؛(،دى ئشرأثمى 1تنلأئ المرقانرأ،:ؤنئزمئ j وقال 
للمطر.والنحامح_ج الرياح سسهل يعني! 

،لأ<.ظثهافيالأماذ

يعني!ه)ّآآُ(، تتهء دى سرأبأتى ألختخ محيل، ومن اشللم؛ؤ ق وقال 
الطر.قدام  ٨٣٩سسءلالخح1ب/

تنمطون.يعني. (، ٢٠ه) مرثرثتثرؤيك> ؤئمِإذا الروم، ق وقال 
القرق!يعني• النشور، الرابع! الوجه 
'^^١٠يقول ه)س ثلتي ؤءذا الأحزاب ل قوله فدلك 

١آمحير،ه) ؤ، ثأشثوأ آلماوة ةضيّي، ؤءا ؤ ا-لمّعت! ق نظيرها  ٠،)

فيه jjiyCjيعني! ذشاه)¥؛(، ألمار ؤحمل الغرقان!ؤ ودالً'في 
الئزقؤلأط 

بعةال)يطرن بالباء. بئرا، اكحفء، وق بالنون. أحر تراءات وثمة اش، والكحمزة تراءة وهى )١( 
)ْا-إ(،والباوورالزاهرة)'ا/ه'اا(.

اتي،والكحمزة ،، Ijjوهي ه، رخميوء محإهنث>تى لإيخ ١ يتحسد أؤكِ> وئث ؤ (; ٥٧الأية))٢( 
(.٣٣١الهمآن)ا/)سم'ا(،وذئلإءراب المة >طر: بابء: بمرا، المحق: وق 

)ينفل—ر؛بالباء. ثرا، المحق; وق بالنون. أحر قراءات وثمة والكائي، حمزة قراءة وهي بالنون; )٣( 
البا.ورالزاهرة)'ا/أ<ها(.



ُاثنظاا>=ر؛ه؛بم=^^=^=^=^====^^^^=^^=امجءه 

ايبماه

عكوجهثنر١،■•
أثبتها؛بمي• أرساها، الأؤل؛ الوجه 
بأبت يض: ؤتأئدأزمحاب)آم(، اززعات: ق قوله فذلك 

خمها•بتى تزول 
ثابتات.يض: (، ١٣ؤوئدويّيإست^)سبأ: j وقان 

الأرض.ما أثث الخبال يض: ؤنأقأاذياقؤ^)^،٧(، وقأو: 
بيهارى•بمي؛ الوجهالثاني:ئزساها، 

(،١٨٧)^،^1^ ون ألتاثة ءي ؤ الأعراف: j قوله فدلك 
بمي:ح•

٤،،^^٢ ^^شتيآقاموثٌزمحا النازعات: ق نغلزها 

او

أوجهر؛آ:ثلاثة عك 
بل؛بمي؛ أو، الأول؛ الوجه 
 ،،yj^ ١(،أز أف  -هأك ;آزظظ ؤ وست: ق: ه

والوحرْ(، ٦٦) jT^Jlووجوم (، ٢٥٧)واكماريف (، ١٣٨)لهارون رجوْ طر: )١( 
والظاترسس'ف))/ب•)(.

اوالفة;حنهاّ)آ(فيالك_، 
اس;)خ:ض:ح،ج■)م(و،

(،٥٤٣)و-اوبملثكلمان (، ٢٥٨ريف،)(، ١٣٩)رالطائرلهارون الوجوْ طر: )٤( 
اسجي)أو(; j وسدر (، ١ • الأء_ان)٨ ونزهة (، ١ ١ ٥ / دس'ق)١ لالوالظائر والوجوْ 

•( ٦٤)اللميب ومغتى (، ١٧٠)



———ٍ—ٍ^——ءءءءء^ءءءءء^——اسلي>ر>؛^، ٥١هي 

.غ.زطو0•يض-'
،( ٧٧ه) أوهوأئرد_ا آلمبمر 'ممتج إلا آلتاعق أنر وتآ ؤ I النحل ق وكقوله 

؛عنى:شمأمب.

أم.دل ت يعني ه)ا،(، مت؛ثآؤأدق ثاب ؤه0 والجم؛ ل؛ وقال 
تهائناصله ألمها أو، اثئ1دي1 الوجه 
ونحشؤل،يتذكر لعله يعني.' (، ٤٤ه) يئش أو ئتلاريثدؤر ؤ i طه ق قوله فدلك 

هاهناصله.فالألث 

لعنهيعني ، ( ٤ ٣" ) ه الدلإى قشه يدلإ آو برقإ ثلث> وماديلك ؤ ت عبس ل نظيرها 
قمح،وةمحلاد

لعنهميمموذ١(،يعني:  ١٣^)ؤذصإأجو0أو-محقمؤو طه: أيفأي وقاو 
هاهناصلة.والألف القرآن، يعني: ذكرأ، لهم وبمدث 

وثدرأ•عدرأ • يعني صنه، هاهنا ١لألم، ، أو>دمإه)٦( عدإ ؤ الزسلأت؛ ق وقال 
حيارأوت الئالث،ت الوجه 

أؤئفلإ قميل ما آومط مى متممي طن} ؤإطدام ا.الائوْت ق قوله فدلك 
آوميرريه)هح(،وهناطهخات.'كنويهز 
ثقنن أبديهتروآزظهم أوئمقع أوبميوأ يئقئوا وأن أيفآ: وقال 

هذ\ختان.(، ٣٣ه)الماددة: أنثوأضا'مح 
خيار.فهذا (، ١٩٦البقرة؛ه) آوئثك أوصدهذ مثاي نن سذيه ؤ أيفأ؛ وقال 

السآلفة.الكتس، من والصواب ونحنئ• يتفكر لعله ت الأصل ق ( ١ ّ 





اسلمامآى م

اتقسؤ

:ثلاثة!^١٢عك 
وملم،عليه اطة صك بالمي، الكمر وهو المعصية، I وُني الفسق، الأو[لت الوجه 

به؛حاء ولما 

تيعني (، ٦٧^)اذووٍخموك\ هم آل»قغق،مك\ ؤإرنث\ براءة• ل قوله فذلك 
به.حاء وما السلام، عليه بالني، الكمر ق لله الع١صين 

تندىلا وآقم ورثوض يآش حكتروأ أمم لتلك ؤ يقول• ~مث فتها نظيرها 
افهصلا بالمي، الكمر ق بمي• النافةين، العاصن بمي• (، ٨٠ه) آشييم؛ آلموم 
به.حاء وما وسلم، عاليه 

وق!والاواوْل؛، والبمرةل٣، براءةل'أا ق واليهود النافمين ق ئيء كل و]كذلك[ 
ادافقونلْ/إذاحا'ءك 
الشرك؛وهو التوحيد، ترك ق فه المعصية الفسق! الئاذي1 )توجه 
،سماهَ؛ارتت َكن •قنا َكان أش ؤ النجدة1 ألر ق! قوله فدلك 

أبيرين عمة ين الوليد ق نزلت التوحيد، ترك ق عاصيا يعتي؛ )السجدةتها(، 
ه،فئؤأ الخن محأما ؤ فقال• افه، بتوحيي■ ادفثأو ذكز نم وهومشرلث، ئتهللا'ا، 

(.٢٠جدة؛ )اله ؤئأود1همألأار التوحيد، ترك ق عزوحل، اطه، عصوا يعني؛ 

٤(. ٦٤)الأمن ونزهة (، ١  ٢٧)T/ والفلائرuداطاق وسْ ٢(، ٤ )٢ مآن وحوم بمثلر: )١( 
هاىبك< لاهزىالؤ؛ آ(:ؤ;أئئ )٤  ٠١١١)٢( 

ه^ة)هه(:ؤثناثكثثهاؤآمحن 
الآية>يىا(:ؤنأس'لأمحىمزصبم

اكافقون)٦(:ؤإة)٥( 
(.rnArnvالقرآن)نزل أساب بمقلر: )٦( 





اسلم'محاد هي 

الدتياتيعني• حلفهم، وما الآحرْ، يعني• أيتم، بى ما الثاني؛ الوجه 
ه،إريآ ب-ائا ما لد' ؤ اللام؛ عليه حميل، يقول حث مريم، ل نوله فدللئ، 

الأنيا.ام ض ٦(; ٤ ه) ؤوماثكا ٠، 
الأجرة،قبل من يمي: أيكمب، م من لأتنهم م ؤ الأعراف: ز وكقوله 
الدنيا،مل من يعني؛ (، ه)لأ١ ثنيم وبن ؤ الموُن،، بعد بمن، ليمل أل وأخبرهم 

 jأعينهم.ءازينهالهمو
وماأد;آم ها ما ثم منينؤأ معء لثم وسنسنا ؤ الثجدة: حم ق: وكقوله 

حلمهم،وما الوُت،، بعد بمن، ليس انه الأحرة، يعني؛ حآمهمهرنملث،؛هآ(، 
أعينهم•ل فريتها الدنيا، يعني؛ 

يعني؛٤(، -ذلقؤه)ه رثا أنديك| تق ما ص لم مز وإدا ؤ يس؛ ي وماز 
الأحرة.وعذاب الدنيا، ]عذاب[ 

الدنيا:ق وبعد قبل يعني؛ حلفهم، ومجا أيد-رم بض ما اثثالث،: الوج4 
ه،وإين-خلفهء يديب J؛C مى -ثوت،آئتر رقد ؤ /  ٠١٤ / الأحقاف: ق قوله 

بم-ة،وبن يعني؛ حمحه، لثن، قومهم، إك هود مل مجن ١^ جاءت قد يقول؛ 
(.٢١ه) أقن مد 

ه،•ئلفهم وبث لمحبء-م بنح، ئ ألرنو آءم إذ ؤ النجدة؛ حم ي: وكقوله 
قومهم،إك ]بعدهم[ الزنل وحاءمحتا النسل[، ]حاءت، وصالح هود قبل يعني؛ 
 ١^٠^ :،Ji_(١٤ه.)

وراءه:ضره: حلفهم، ومجا أيدت٦م بين مجا الرابع: الوجه 
ألثءغى ئلنهم محبا ١^^،؛ بة ما إل،  ١٤١؛؛. ١٥١ؤ متأ: ق نوله غذلك 

أمجامة،يدتبمم دن من والأرض التإء يزئ آدم ابن كاف حيث، يقول؛ مح)ا،(، وأ'نيى 
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عك.ص•' (، ٣٢ه) ٢^٨، عق هش عق ئثئ؛ذ4ب وقر ؤ الذحازت ق 'وماو 
-مزمانام•ءال

تالقيامة يوم إئ آدم لدن من ،؛؛،؛ )^11اثوجه 
يكقعق وقنكمح! وحلهتك آمتشك آس إة عموآزت آل ق قوله فدلك 

ولدآدم.مجن امرأة كل عك يعض: (، ٤ ٢ ه) أكلميى 
بمي:(، صىبم١٧فيا ؛® آم ؤأئض ١^؛ ق ناو 

العاين.حمح 
نوح:يعد كال ما الرابع: الوجه 

القاءبمي: آكديقه)هب(، ؤ( مج عق تثث ؤ والمحاثمان: ذ: قوله فدلك 
الناس.ل بعاوْ من لنوح ثناء الخن، 

الكتاب:أهل بمني: العالن، الخامس: الوجه 
دسإلوثبملأ آسعؤغ تن آلتس جج الشاثن عق يؤم ؤ عمران: آل ق نوله فدلك 

 Xيرونلا لأم الكاي، أهز عن يعني: (، ٩٧^)س م ئ آقَ ن ء
واجآ•الحج 

اقبر
،:١^١١ثلاثة عك 

حير:يعني: أيدر، الأول: الوجه 
كمارالناس، حير يعني: ^)٢(، ألثاس لذر أن ؤ يونس: ق نوله فدللث، 

والوجوه(، ٣٢٧)القرآن ووجوه (، ٢٦٨)والتماؤف (، ١  ٤٣)لهارون والنظائر الوجوه يطرن ( ١ ؛ 
(.٢٦٥/٢و١لظارساطابي)



واتنتئاثرءامجومح 

العذاب*مكة 

وأم حيرتم ت يعني ه، لدم م أم ءأذدند4لم ءكهنّ ؛ ٢٣ؤ القرْت و وقال 
ه)٦(•ؤث*يؤءموث يحذرهم، 

قمحا ^٠^ لبمدر يعني• ءادآؤئمب)آ(، أنذر ة! لثنزنمث1 ؤ يس: ق وقال 
حدرآباوهم•ما الوعيد ١^٠٢^١من 

إحيرتم يض،■ ه' ءآندمههم ءث؛م مبمؤآء ؤ أيفأ'. وماز 
١ا•٠ هل؛س• أورنحذرهم،ؤثُيقبمؤث يعني؛ 

الخبرتيعني؛ النير، اثئاتي؛ الوجه 
حثرٌنهذا بمي• ه)اُه(، الأرق تفألأدب ؤك\فئ والنجم■. و: قوله فذلك 

الحالة.الأمم محر 
يعني؛(، ١٢٢إي^)رجوا ^١ وتهن نليها ؤ براءة: ي وثان 
قومهم.ليخروا 

الرسل؛يحني؛ النير، اأئالث،ث الوجه 
(،٢٣)امح4 م؛ ه ؤ .؛ب/ / م: _؛ ق ود تس 

بالرسل•يحني؛ 
بالرسل•يعني؛ ؤمقنممفيلألأدره)ّآآ(، أيضآ: وكقوله 
آت،ة• ق ثاب؛ ؤ رسولا، يعني؛ دمه، ؟إق آن ؤ ت1رك: j وكقوله 

رموو.جاءنا قد يعني؛ (، ١ ٠ 
رسول•يعني؛ أثنذ:ربم'آا(، هود؛ ومازل 

دن
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(U_

عفي؛خمةأوحهلا،:

-نيض•'ض؛ يمدهم، الوجهالأول؛ 
١(،ويلجهم،ؤفيسلأربمئينه)ه ؛عني؛ القرة؛ؤدبمئم'ه، ل نوله فذلك 

يعمهون.ضلالتهم j يعني: 

يلجوثبممبمي؛ ٢(، ٠ ^٢ آلي ؤ بمدومم دء-م؛دهم ؤ الأعراف؛ j وكقوله 
وام

يمهر:يمدا الئاتي؛ الوجه 

منيعطيهم بمي؛ ؛o^^، يمء محير ممسؤيأثا ؤ الموس؛ j نوله فدلك 
مال،ؤتتبمه)هه(.

يعطكمبمي؛ (، ١٢دنين^)أنوي نبمددؤ ؤ نوح؛ سورة ل وكقوله 
الأُواَلوامح•

أعطناكم.يعني؛ ^)٦(، ويحك اآ">ل ؤو١نددق٤م إمرابل؛ بمي ل وكقوله 
ثثئتؤ نمنيكم، يعص: ه، ردمحر ييدؤ آن ^أق.عبلإ' عمران: آل ذ وقال 

(.١٢٤^)تالنيتث"بيتّ 
آتككؤتذ مطكم، يعني: ه، تبيد أؤ الأمالل'أا؛ؤ j وقال 

اءوانألل<ا.مين.]يعني[: مح)بم(، َُ(ؤتيس■ 

Li_ljLوالنظائر والوجوه (، ٢٧٠)ريف والتمن (، ١٤٤)لهارون والنظائر الوجوه ت ينغلر ( ١ )  jJ ق
)آ/باآ(،ونرهةالأعن)ههه(.

سهو.وهر ريكم. يمددكم ت الأصل ل )٢( 



والنظاتر=ًؤ؛2؛كً=ء====^ءء=^^ء====ء=^:=^اسه 

له:انقطاع لا الذي الند: اثئالث: ١^٠٠٥ 

له.انقطاع لا يض: ٣(، ٠ ؤ الواقعة: ل قوله فذلك 
والصيف.اشاء ق ينقطع لا ]يعض[: (، ١ ؤم1ث*ئندودا^)٢ الندثر: ق وقان 
له.انقطاع لا يض: (، ه)٩٧ندا ؤزن؛دمحئاددف لمريم: وقان 

البمهل:يعني: المد، الرابع: الوجه 
هنوا ل>ثلئء دان وؤ ثدآلثلل إكنغثَكش س ^ ؤ الفرقان: ق قوله فذلك 

كلها•الدنيا ق الشص طلؤع من الظل بنط كيفن بمي'• (، ٤٥)
منالأرص بنط بمي،ت امحرصه)م(، تد ألكا نئن ؤ النعي: ل وئاز 

الكعبة.نحت، 

الكب■تحت من بنطناها بمي؛ (، ١ ه)ه تددثها ؤآلمؤش ؤ الحجر: ق كقوله 
.ئلهافي:قوالقرآن>ا<.

محويتج:يعنى: مدين،، الخامس: الوجه 

JLs ،^ بمي•مئث،ه)الأنشقاقتم، آمح( ^١ ؤ اننمتا: النإء إذا ق قوله
•بطنها ق طهرها عك ما فيحل نويتا 

اءم1ث

أو-حهرى:أربعة عك 
الملالة:الطغيان،يعنى: الوجهالأول: 

ضلالتهم.ق يعني: (، ١ ه)ه شيتربمتهوة القرة؛ ق قوله مذلك 

ه.)7(:ؤ )١( 
والر"بموْ، ٢٢ ١٣القرآن)ويحرم (، ٢٧٢والتهايش)(، ١٤٥دارون)الوجوه يفلر: )٢( 

/Y(ئرللوامغافL٤٧والفل ،) (.٤١٣ض)ونزعة



;اسمر ض

يننهوث محلنتممؤ، كآث، ^٠^^؛؛> ألخبى يونستؤسر ق نظثرها 
صلاض.ق يعني: 

أصللته.ما يعني: (، ٢٧^)في'ثل-ليم ؤيثاءاللفته'محلمحَةاث ق: ي وقال 
للفالينيعني (، ٥٥ه)مثاأ_ا لئز لأءلتغ؛ث يإركث هتدا ؤ والناقات: • ق وذال 

لثزمرجع•
يتساءرزر١ا.َ ق: مثلها 

العفيان:يعي■ الطغي،ن، الوجهالثاني: 
اممه،ععئ إنه يعني: ٢(، أقه)٤ إيه- فؤوث اذهبإك ؤ طه: ل قوله فدلك 
عروجل•

لم.إنه' والنازعات:ق: وقال 

ثلمأولا ؤ طه: ل وقال 
الذوالنالوئ.

والكثرة:الارتفاع الهلغيان: الثالث: الوجه 
ظزةؤ خملقؤ آثآث لن\ ؤإنا الخالة: ق قوله فذلك 

الظالم:الطغيان: الرابع: الوجه 

.'مومجا يعني: (، ١٧ي) أا؛ترنبماكق مانخ ؤ والنجم: ت ق قوله فذلك 
تفللموا.لا يعني: ه)٨(، آلاءوأفيآلمرإن ؤ عزوجل: الرحمن، سورة وق 

عمئ.إنه يعني: (، ١ )٧ 

دفعق الله تعصوا ولا يعي• (، ^^١٨

لخايعنى: ١(، 

:\(الا)مآ\(:ؤ'شذنثاةمح.
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الإثماي

،ت١ ل أوجه ثلاثة عك 
الأخيار:الاشزاء،يعني: اتوجمالأؤد: 

ألقثلأ١^١ اون آهك ؤ /:  ١١٤ / ١^؛: ق قوله غذلك 
عكبث، بعدما وسالم، عليه الله صلا بمحمد، المحز اختاروا يعني: (، ١٧٥، ١٦)

اليهود•وهمرووس الإيانبه، 
ثثايدء ويثرومى ألمكش، بث أقل أ>نزلا مآ تيكئريأ أنمى إة ؤ أيضآ: وكقوله 

بعرضوملم، عليه الله صك بمحمد، الكفر عنتارولة بمي• (، ١٧٤ه)البقرْ• فلا 
مر* ٧٢

بمار.اجذبمي،ت آلكثي-ث^٦،، دبيىآلنا;تد،منيثرمح،لهو ؤ قلقازت وقان 
القرآن.عك الخدين، 

الابتياع:الاشزاء: الوجهالثاني: 

يآزىوأنوقم أوثسههم كتجمى يرك< آنرئ أس ^إة براءة• ي قوله فدلك 
ايتاع[.]يعني: (، ١١١يم)التوبة:ثهر١لجثنه 

أيمنهم:به باعوا بمي■ استروا، الئالث،: الوجه 
لردبمآ يبمكسوأ آن آ>سهلم يوة أفلخوأ ؤو2كت\ البقرة: ق ءزوجل، كقوله، 

ليسافه، انرل بإ يكفروا أن أنفتهم به باعوا ما بئس يحني: (، ٩٠بمنياه)أقه 
]قالقرآن[.مثلها 

والوجوه)٨٣(، المران، ووجوم (، ٢٧٤)والتمارف (، ١  ٤٦)لهارون، والنظائر الوجوم ينفلر؛ ( ؛١ 
(.٣٧٣)الأعتن ونزئ (، ٤٧١)ا/ والظائرلالدامغاف 



>هق<ًً:اثأههد،ر اممرآنر ض

اش
1وجهلاا:ثلاثة عك 

النور؛يض؛ النار، الوجهالأول؛ 

نارأ.رأيت يعني؛ (، ١ * ه) ءائست،b ؤءؤآ طه؛ ل قوله فذلك 
و\مصمالنملل٢،، ق مثلها 

اي،لأجت،اعصدءكضاوة التار:نثلذزبماش،ذ، \بض• 
صكافّويم:

احمعوايعني؛ (، ٦٤ممثأثلأه)ننميب ؤَةونآأوسرأ،ر\ الماJدةت ق قوله فذللث 
نارهم.الله فأطفأ أمرهم، اض قرى وملم، عليه اممه صك ام، محاربة عك أمرهمم 

اليتحرى:التائ الوجهالئاس 
ض:١^: ي قوله فذلك 
نارجهنم•

،.مثلهافيالأحريم١٤
ازريعني؛ )الروج؛ه(، ١^^ داب أم ؤ الروج؛ ذات ماء والق؛ وقال 

•،iالشمحر

للدامغاقوالظار والوحر0 (، ٣٢٣)المران ووحو0 (، ١٤٦)فارون والظاتر الوجوه ينفلر؛ ( ١ ) 
)آ/اهأ(،ووجوْنرآن)اارآ(.

ه.ثاغ ،مت ءلمى )ي(تؤإد الأية )٢( 
عامِىصِضنيهمكائاه.

)أ(الآة)-ا(:ؤنضلانمحافانحالآهه.



وا1نظ،ذر=ئق<ً

تا ١ ل أرحه ثلاثة عك 
المف:أض الأض: الأودت ١^•*^ 
يآثم، تن وم صآ'لآصنث لا ؤلإلإ؛ا الحغ: ق قوله فدلك 

عنيبممح،• (، ١٧١، ١٨^)يحمن لا متم ص 3كأ مم ؤ اوقرْ: ق وقال 
الهدئ.يبصرون لا فهم القلوب 

أعمئت يعني آ، ١ )ذاطر؛اُ هذه الأس متعي ؤنت\ اللأذ5ة: j وكقوله 
بقلبه.اقدئ يبصر فلا فهوالكافر القلب، 

عنييعني(• ه تندر>آذتمت< يئلزإتلكثأثأنت نن يونس: ق وكقوله 
اقدئ.( ٤٣^)لأيتيتحى القالوب،ؤولوَلكذوأ 

يىنمره،ض:مىكاو،فيسْعح ذ»و ؤ إمرايل؛ بتي j، وماز 
الاثةآحر إك ه ••• ،١٣ بمي كينا ولثن ؤ عزوحوت ^، ٥١ذكن التي العإء 

تأئلأنمت، ألأحمق ف، ؤمنو فيوحده، رنه يعرف لا القلس( أعمئ ٧(، ٠ )الإسراء! 
:هلأه)الإمراء;'ا¥(.

المر!أنمئ يعني أعمئ، الثاني! الوجه 
البصر.أعمئ يعتي! )٢(، ه \ي.،قأ\ّإي ؤ ونزق! عتس ل نوله فدلك 
البصر.اعمن يعص! ٦(، ١ ب) دوءلآمحثمأنء ؤ النور؛ ل وقال 

للداُغافوالظار والوجوه (، ٦٥)ووجوه (، ١٤٧)ئارون والظار \فجو0 يطر; ( ١ر 
)آ/آ1(،ونزهةالأءئن)-أا(.
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وكاJلكفياكحر١،.
تالحجة عن أعمئ ت يعني أعمئ، ت الثالث الوجه 
هاث،رن،لتؤ الحجة، عن ه، أص آلمنثة بجمِ ؤوءتش-رء' طه: ق قوله فدلك 

عيآصه)ةأا-هآا(:عنختي.

اسو

أوح4رأ(:ثلاثة عك 
بالقلب:المر المر: الأول: الوجه 

بمّآ؛(،لأمحتحى وؤ^' يوض: و قوله فدلك 
بالقلب.الهدئ ]يعني[: 

بصربمي• (، ١٩فاطر: ب) آلمشن يستي( ؤثا ؤ ا،للائكة: ق وفاز 
؛الإنجاز.القلب، 

(،١٩٨^)محروق ي وئم إلق، ثقرون وثرمهم ؤ الأعرافح: ل وقآل 
بالقلب•بمي• 

المر؛العبن:يعني: المثر، الثاني: الوجه 

؛صهراهسيٍعا ئجعئثه ؤ حنن• الأسان عك أتئ هل ق: قوله 
؛العتن.يعني: )الإنان:'اآ(، 

؛صرأمن؛ن[.يعني: (، ٩٦^)ؤةرودبميّترا يوسمح: ق ]وفال 
بمترأبامح،•بمي؛ ،، ٢٢١خدهق؛ ل ونال 

)ا(الآة>يا(:ؤدن،ةلاصه•
للدامغالوالنظاتر والوجوه (، ٦٩)، jT^Jiووجوه (، ١  ٤٨لهارون)واJفلائر الوجوه ينفلرت )٢( 

(.١٩٩(،ونزمةالأعين)١٦٥/١)
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ا؛وت

عإيخة1و-حهلا،:

ورتحور•التيونحلؤ( النطثة يعني• الموت، الأول؛ الوجه 
فخلقئطفآ، يمني؛ آيكا»أمحطمه)خأ(، ؤو>ءٍفنتلم القرة؛ ل قوله فذلك 

الأرواح•مكم 
الأرق;المرنة يعتي; (، ١١غافر! ه) أدئت؛تي ولتثنا اسم أنتنا ؤ المؤمن: ق وقان 
فخاكا.كنايطفآ 

الخيران.من النطف يقول: (، ٢٧^)ؤومجاثثثمن(لإ عمران: آل ق وقال 
دسلىفيامجدفييوضر؛،•

الفلألعنالتوحيد:التح،،يعني؛ الوجهالثاني؛ 
صالا]يعني: (، ١٢٢ه)ئلثيننث ثتا أوسَ؛اث ؤ الأنعام: ق قوله فدلك 
فهويناه[.

افصزيه مثل (، ٢٢ه)فاطر: آ/دمأ ه أإح(آ رما.تنزي ؤ الملاذكة: ق وقال 
الأموات.بمنزلة هم الكقار، يعني: فالأمحوات، والؤُن؛ن، للتكنار 

بمنزلةلأمم الكمار، يه: يحني ،، ٨٠ر المؤئ،ه لامح إيك ؤ النمل: j( وقال 
معالإطن•3ّ، المؤنث 

للئامنانوالطائر والوحوم ٣(، ٠ القرآن)١ ووجوم (، ١٤٩لهارون)اتر والقنالوجوم بمفلر؛ )١( 
)أ/ا/ا:ا(،ونز،ةالأءين)ها-ه(.

هأذيقيىأم نعئ ءئأد؛ىتنأت؟ت ١م؛ؤدش ر الأيت  ٢٣)
هام ين أكبثى (:ؤ١ الأية)٩  ٢٤ر
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الموتوهو بالاحال، الروح ذهاب بعينه، الموت يعني■ الموت، الخا*ا|ست اثوجه 
الدنياتإق صاحبه يرجع لا ]الدي[ 

٣(.٠ يم)الزمر: ؤ قوله: فدلك 
(.١٨٥عمران: ه)آل ألموت داثه ئني( َةل ؤ عزوجل: وقوله، 
ه)الخمعة:خ(.آلثزثآلىمثوث.مثه هأ وقلت 
القيامة.يوم إق الأنيا إق صاحبه يرجع لا الذي الموت وهو 

ايماة

آ:١ ١وجهر محته عك 
الروح؛ونفخ الأول الخلق بمي• الحياة، الأول: الوجه 
يعي:هأ->؛نطلمه)مآ(، ت>طنئأ ؤ /  ١٤٢/ البقرة: ل قوله فدلك 
الأرواح.فنكم وجعل فخلقكم كنتمثطفا 
لصوروا حنن الأوك الحياة (: ١١أيقنه)ؤوأ-صيث1ا المؤمن: ذ وقال 
النوح.فيها ونفح الأرحام، 
الحيوانوقرح بمي: بىأكه)ماآ(، ألص ؤدمحغ عمران: آل ل وقال 

ثلمف؟ا من 
وجعلحلقكم الذي يعي: ثادكلمب)أ'اُ(، -آؤنئئأفكت> الحج: ل وقال 

ذكمالأرواح•
الحلق•؛دء يعني: خلقكم، اض يعني: (، ٢٦^)ؤئليأائه;بمنبؤت الجايية: ل وقال 

الأعبنونزهة (ا ٢  ٨٢/ )١ والنظاJر والوجوه (، ١٥١)لهارون والظ'تر الوجوه ينظرن ( ١ر 
اوراترر؛ا،آ(.)مهآ(،وكثف 
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أثرولا ووق غم من القيامة، ]يوم[ نبل مرة حياة ]الحياة[؛ الخامس؛ الوجه 
jالJنيا'؛

(.٤ )٩ ه اف ادن أتون عمران؛آل ق النلأم، عليه عيئ، قوله فدلك 
لكيإمرائل، لني يره عيسكل لكون اف، بإذن الموئ تحي عيئ وكال 
كان.كإ ميتآ ووقع الماس، وكلم نوح، بن سام وأحبا به، يصدقوا 

.٢١اااJدةلق نقلوها 
يعده؛موت بلا القي،مة يوم الحياة يعني؛ الحياة، السادس؛ الوجه 
تعثرمم بثوف محتم نلت تم قه وسثم ؤ مريم؛ سورة ق قوله فذلك 

القيامة.يوم الموت يعد (؛ ١٥ه) حثا 
وبومأثوث وبزم ولدت عد,رم ؤألثلم ؤ السلام: عله عنسن، قصة j وقال 
القيامة.يوم الوت، يعد (؛ ٣٣ه)مريم؛أبعث-محا 
القيامة.يوم ٤(؛ ٠ ألونه)القيامة؛ نحى أن عق ؤأبمود,إكشو وقال: 

ممر.ونحوه 

ث٢٢أوحهلخمسة عك 
الئتر؛يعي؛ المزب،، الأول؛ الوجه 
الستر-يعني: (، ١٠١وإادائرتمؤ،أ'لأيفيه)ؤ النساء؛ ق قوله فذلك 

حثإلامن فها' ولاشامي ه. وإذعدمجأل1وئطديى وأ'لأزٍ,اإا>؛يى ادمحكته الآة:ؤومارئ )١( 
المن.

ل.امغالللوالنظاتر والوجوه ٢(، • القرآن)٨ ووجوه (، ١٥٢لهارون)والظ_ائر الوجوه يطرن )٢( 
>أ(.)آ/'\أ(،ونزهةالأءين)-
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برتم■إذا بمي■ ،، ٩٤)الثاء؛ ب شزآف ضتبمدذ ^إدا ونال• 
سرونبمي• ،، ٢٠ه) آلارم، 4 بمكبجف وءا-ررث ؤ ال_ئزش؛ ق وقال 

والأرض•
باليل'ين•الصرب، -ص•' الصزبإ، الئاتي؛ الوجه 
ن\>ضؤأؤ بالملاح، الفزب بمي: ه، \يختتق مى قوله: فدلك 

اسه)الأنفال:'اا(،بمي:ِمطل،م 
،لزثاد،ب)؛،،ةثنيت« ؤ وملم: عليه اطه صك محمد، سورة ق وقال 
باليدين.بالسلاح الصزب 
صز؛آضرئتح.باليدين بمي: (، ^)٤٣اء: الثق ومحاز 

،:الوصفبمي الضرب، ب/ ٤ ٢ / الثالث: الوجه 

مداؤ ثنهأ، اشُ وصف بمي: قلاه، أس ضنت ؤ النحل: j قوله فدلك 

أندنئازؤي ؤ شثهآ، اس زنق بمي: ٧^^، آقث ضتت زؤ 
صموالا يقوون ه)المءل:ةي،، آلأثاة ش ^١ هد ؤ وقار: فيًمه)ا-ما(. 

سه[.اممه ننفث، بمي: (، ١ ١ ه)المحل:'ا ؤ س: 
الدكز:وهو الوصف، بمي: صرب، الرابع: الوجه 
أفبمي،■ ٢،، ه)٦ مثلا يقرب آن ة دقي ثأُ ه إة ؤ القرة: ق توله يولك 

فيدكن.يصف 

ابنوصفن، ولما يقوو؛ ،، ٥٧ه)ثثلأ ميز أن ضمت ^•^_j،: ل وقان 

 Jيصفيايعتي،ت إلثامراب)اآ،، ثنيبما نقهتىألاظ ؤ الخثر: ق 'وقا
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للناس.فذكرها 

وهوالبيان,وصف، )ثنه.' اتخامس؛ الوجه 

وصفا.ئا، ٤(، ه)ه آلأشال ثم وصرثا ؤ إبراهيم• 3، ثاو 
ووصمنا.بثتا يعني• (، ^)٩٣ألغتذ مآًقلأسمثاأم ؤ الفرهازت ق ونال 
تيعني لأناءىه)ّآث(، آ'لأنشل وإفك ؤ العثكبوتت ق ونال 

قينها.

ف
!٢١أوجهرتسعة عك 

تأكم يعني• قويا، الأثدت ام,جم 
فا jLv>_»ثآ منة بم<رب آن _ذنةتىأ ث!* ه إة ؤ القرة• ق قوله فذلك 

بقأه)1لإ(،ض:بأىرءاا
أفضل:يعتي; فوق، الثاني: الوجه 
عليهماف ثقل يقول: (، ١ ٠ ه) أيب؛إم محق أثب يد ؤ الفتح: ق قوله فلءللئ، 

الحذسة.يوم السعة امر ي فضلهم من أقفل 
أكثر:يعني: فوق، الثالث،: الوجه 
انشن٠من أكثر يعني: (، ١١ه) ايئتؤن موذ ؤهآت'مثآء النساء: ق نوله فذلك 
عزوجل:اف، إك والتقزب المنزلة ق أرفع يعني: فوق، ١^١^^ الوجه 
ؤ٣الكفار، فوق يعني: ه، مين آيثوأ ؤوايبمف القرة• ل قوله فذلك 

_.والزلة عزوجل، اه إك الهنُت، ق ٢(، ١ ^)٢ البمأ 

٧—دامغايوالطاتر والوجوه (، ٢٤٧)القر1ن ووجوم (، ١٥٤)لهارون والنظائر الوجوم فلرت يا 
(.٤٧٣)الأعنز )آ/،اا(،ونزهة 
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الأحزاب:يوم الوادي أعك وق المثرق، مل بعنيأ فوق، الئامزت الوجه 
أعكمن يض• ١(، ه)٠ جآءكِ ^ الأحزاب؛ ق قوله فدلك 

الصثح.محيء حيث، المشرق مل من الوادي 
القاهر!الئلمطان يعتي! فوق، التاسع! الوجه 
فوقسلهياته يعني! (، ١٨ه) عثاوهء مذ وهوآلماهز ؤ الأنعام! ق قوله فدلك 

_0Liai  وأمره.وملكه / أ ٤ ٣ / العباد

مدهنّوإئا مآءئم ليقيء واءم؛ سنمثل ؤ فرعون• قول الأعراف، ق وقال 
بدلك،فاقهرهم فوق وأمري سلطان يعني: (، ١٢٧)ه ثهثوث 

والملك.بالسلهلان أقهرهم 

لميأ.توملم وأله محمد سيدنا عك الله وصك العالن، رب له والحمد 
الأحرربيع مجن الأول العشر 3، الظهر نل الأحد يوم ل نسخه مجن الفرغ وكان 

وملم.علميه اممه صك الله رسول سيدنا لهجرة مئة وخمس وأربع؛تر، سعنا سنة 
منافه رحم ربه، رحمة إق الفشر الدمثقي محمد بن عثإن بن عبدارحمن كاتبها 

تعاك.الله مجن بالرحمة له دعا 
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ثيذاسادرل*،
الثرف.لصحف ا— 

بكر،أبي( بن عدالرحمن الدين جلال السيوطي، القرآن(؛ علوم ي -١^^( 
.١  ٩٦٧مصر إبراهيم، القفل أي نح_ آه،  ١١!^،

'مدالعغ(نح— ٤ى ١ ٥ ت محمد، بن عل الهروى، الخروف! علم ق لأزهية ا~ 
.١  ١٩٨ دمشق الملوحي، 

صقر،سيد — تح —،  ٥٤٦٨^!،أحمل، بن عل الواحدي، القرآن! نزول ساب، أ~ 
١٩٦٩^٥١.

عبداف،بن يوث القرطي، عدالر ابن الأصحاب،! معرفة ل لامتيعابط ا— 
•)لأ*ت( القاهرة عصر، مضة سملمة ى، 

محمد،بن عل الدين عر الجزرتما، الأثثر ابن الصحابة! معرفة ل الغابة مد أ— 
.١٩٧٣-١٩٧٠ت،ّآأصالقاهرة 

معانيها!مإنيها ترادف، م القرآنية الألفاظ j والظاتر -الأشثاْ 
محمدتح -، ٥٤٢٩^،محمد، بن ءبدالماللث، الثعالى، إق غاكلآ المنسوب، 
قرةمتتخب باسم؛ طبع الجوزي، لابن )والكتاب دءشق؛خهد الممري، 

النواظر..(.العيون 

ملييان،بن محقاتل إق غلمهلآ المنوب الكريم؛ القرآن ل والمظائر لأشباه ا— 
١٠  ٩٧٥القاهرة شحاتة، محمود عبدالله ثدي. ه،  ١٥٠ت

ّآى٤ ٠ ت إسحاق، بن عبدالرحمن القاسم أبو الزجاجي، اض! أمإء شتقاق ا— 
• ٢١ ٩٨٦م~ ١٤٠٦؛،رويتح، المارك، عيدانسجن تح_د. 

فقط.مرة اول اسمه ورود عند لنكر وفاته وسنة المؤلف اسم عن التامة المعلوما ا ر 
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نح_.، ٥٨٥^،٢ عل، بن أخمد العقلانر، حجر ابن الصحابة؛ تمييز ق لإصابة ا— 
.١  ١٩٧ القاهرة مصر، نهقة مطبعة البجاوي؛ 

محمل،الدين حمال الْلاش، ُالك ابن والفال؛ الظاء ق لاعتإد ا— 
دمثزآ\ةام-البثائر، دار الضاُن، صالح حاتم . دغ 

٠ ؛.٠٢ ٠٣

صالححانه؛ د. نح_ ، ٥٣ ٩٥يتح أحمل، فارس، ابن العزيز؛ القرآن ،؛^، 15فراد أ— 
.٠١٠٢ • ،;-٢ ١ ٤  ٢٣دمشق البشائر، دار القاص، 

>ىا

فاب؛،بن •كمر الممري، النشار التواترة؛ العشر القراءات ل الزاهرة لبدور ا■ 
٠ه—  ١٤٢١بجروت محءحماعة، ه، ٩ * ٠ عد بت  ٠  ٠٢٢.

—،٥٧٩ت؛عثداض، بن محمد الدين يدر الزركثى، القرآن؛ علوم ل لرهان ا ■
.٢١٩—٨٥  ١٩٥٧بمصر الخلّي البابى إبراهب»إ، القفل أي — نح 

،١٥٨ ت٧ يعقوبح، بن محمد الدين محي آبائي، المبمروز التمييز؛ ذوي بصائر 
.١  ٩٦٩-١  ٩٦٤القاهرة الجار، عل -محمد نح 

عل— الرك،اف ابن الغريب؛ العزيزمن اف كتاب ل ما بيان ل الأييب جة مب• 
للكتاب،العامة المصرية الهيثة إ؛راهي»إ، عل مرزوق م —، ٥٠٧ ٠ ت عثإن، ابن 

٠القاهرة  ؛.٠٢ ٠٢
مؤلفالضر؛ قبل ص المعتئ االتعددة القرآنية الألفاظ معاق وحو0 يان ب' 

لالثق,افةالماحي حمعة مركز ق مصورة ، ٥٠٩٦رقمها ح—اريتي، نخة محهول، 
.٠٣٨١ رقمها ؛دف، وال؛رااث، 

رتا

عادةالمهلثعة —، ه ٤ ت٣٦ ءإٍإ، بن أخمد البغدادي، الخطيّ—، بغداد؛ تاريخ 



ه. ١٩٣١بممر 

ه~١ ٤ ١ ^١ |اروت، صادر، دار صالح، إبرامم ذ اليوؤلي، الخالف1ءت اريخ ت— 
٠٠١٩٩٧.

آبادحيدر —، ٥٠٢ دت<اُ إساعيل، بن محمد البخاري، الكب؛رت التاريخ "" 
.١٩٥٩اللكن

أخمدالسيد نح— -، ٠٢٧٦^،مسلم، ين عبداض قتيبة، ابن القرآزت ثكل أؤيل ت~ 
.١  ٩٧٣القاهرة التراث، دار مقر، 

حضتح— —، ٠٠٣٢ نحو ت عل، بن محمد الرماوى، القرآن! نظائر ميل حت— 
.١٩٦٩بصر عادة المطبعة زيدان، نحر 

—نح —، ٥٣٩يتاه عبدالمنعم، بن ءلاهر غليون، ابن الثعازت القراءايت، ل لتدكرة ا— 
م.١ ٩ ٩ ١ ه~  ١٤١٢جدة مريد، رمدي أبن 

شلي،هندي نح- —، ٥٢٠ث،* االغربيأ، سلام بن بحئ ،; لتماريفا— 
.١٩٨تونس* 

السري،بن إبراهيم إمحاق أبو الزجاج، الخنئ! النه أم،اء ر شس 
٠١٩٧٥يطق دقاق، يوسف، أحمد غ ، ١٥٣ ١ يت، 

تح—ها ٥ ١ '—،٦ مسعود، بن ا-لسان البغوي، I التنزيل( )معار النوي ضر —
•م ١  ٩٨٧م~ ١٤٠٧بثروت الحرفة، دار مروان، ومروان عبدالرحمن حالي 

،١٥٣ ٠ لت، جرير، بن محمد أبوجعفر الطبري، البيان(أ )جامع الطبري بر قت— 
اوابيالخاويبصر؛هها.

الخلي١^١؛^ صقر، أحمي■ السيد نح_ قتيبة، ابن القرآن! غريب ر ض~ 
ومصرخه\،ا،

أحمد،بن محمد القرمحلبي، القرآن(! لأحكام )الخامع القرطبي ر ض— 
.١٩٦٧القاهرةم، ٦٧١ت
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القاهرة.المدق، مهلعة نحاتة، محمود عيداض اذ ساليازت بن مقاتل ر ض~ 

)لأ.ت(.

الرسالة،ة محوّمرشد، عادل بعناية العملاق، حجر ابن التهن.س_ا1 قريب ت— 
اُاةام-ا"اُهام.؛ثرو>ت،

الهلباعة، ٥٦٧٦^،ثر؛،، بن محن الووي' واللغات. الأسإء رذيّ_، ت~ 
)لأّت(.بمصر المتثؤية 

مرثي،وعادل الزيبق إبرامم باعتناء العملاق، حجر ابن التهدJبات رل.وبا ت~ 
ام. ٩٩٦ه~ ١  ٤١٦يثروت الرسالة، ة مجومح

محّد.، ٤٥٧ ت٢ يوسف، الوين حمال المري، الرجال• أماء ق الكعال ن>يب م~ 
.٢١٩٩٢ه~  ١٤١٣بثروت معروف، عواد بنار 

ه،ت٧٢٣محمد، بن عبدالرحمن الرازي، تم ح أي ابن والتعديلت لجرح ا~ 
م.١٩٥٢-١٣٧١حيدرآب1دانمكن،افد 

تم؛آه،محمد، بن عل الخاوي، الدين علم الإهراء: ومال القراء -حمال 
—ه ١٤١٨دمجثق لأتران،، المأمون دار خرابة، ومحسن العطية مروان — نح 

٢١٩٩٧.

طهنح- —، ٤AU ت؟ قاسم، بن حن المرائي، الع،اق; حروق ق الداق لجتن ا— 
.١  ٩٧٦الوصل جامعة مجطبعة محن، 

رح،
معلعة—، ٥٤٣ت*عبداض، بن أحمد الأصفهاق، نعيم أيو الأولياء• لية ح— 

.١  ٩٣٨بمصر عادة ال





——————-——اسبير اممرآن ض

)_(

د.غ ■، ٥٣٢ت؛ مومئ، بن أخمد بكر أبو محاهد، ابن القراءات1 لسعة ا— 
.١  ٠٩٨ بمصر العارف دار صيف، شوقي 

قد ٤٧٥٧  hcjأحمد( بن محمد الدين شص الذمي، النبلاء• أعلام تر س~ 
.١  ١٩٨ يثرون الرسالة( مؤسسة الحقفن( من حماعة 

)ص(

الخلي(عسئ مهلبعة صقر( أحمد السيد قد فارس، ابن ت لماحي ا" 
القاهرة)لا.ت(.

الطبعةعن مصورة م(  ١٨٢ يت عل( بن أحمد القلمثدي( I الأعشن بح ص~ 
الأمثرية.

)ْل(

.١  ٩٥٧بثروت صادر( دار —( ٠٢٣ت* محمد( سعد( ابن الكترئ• متا لطبق( ا~ 

)ظ(

حاتمنح—د. هر( ٦٣٧ٌتاإسإعيل( بن يوسم، القدمحي( الحجاج أيير ابن لظاءت ا— 
آم.٠ ٠ م—؛  ١٤٢٥دمشق البشائر( دار الضامن( صالح 

)ع(

محمدعبدالحكم د. -S قلان(( العحجر ابن( ت الأسباب( بيان ل -العجاب، 
.٢١٩—٧٩ ه ١٤١٨السعودية الخوزتح،( ابن دار الأنيس( 

)ف(

أحمد،بن علخ، الأندلي، حزّم ابن والحل؛ والأهواء الملل j( لفصل ا— 



الخيل،دار عمثرة، عبدالرخمن ود. نمر إبراهيم محمد د. غ تاُه؛ه، 
لا.ت(.بيروت) 

بنافّ وصى نح— —، ٤٠٢ زا محمد، بن أخمد حنبل، ابن الصحابة! ضائل ف— 
بيموتّآ«ةاهصهام.محمدعباس، 

)ك(

بنمحمد المصري، العإد ابن والنذلاJرت والأثباْ الوجوه معز ق السرائر ثف ك~ 
.٢١ ٩٧٧الاسكندؤية أحمل.، عبدايعم فزاد تح_د. ، ٥٨٨٧٠;:عل، بن صد 

س

تونسللنشر، ية النونالدار اليوض، النزول• أماب ل القول باب ل ِ

رم؛
حت-، ٤٠٢ * ت خليي، بن عثدافه العميثل، أبو معناه! واختلف، لفغله اتفق ا م~ 

٠٢١٩٩١ه—  ١٤١٢حدة صعيد، ماكر محمود د. 
بنمحمد العباس أبو الرد، المجيد! القرآن مجن معناه واحتلفح لفظه اتفق مجا —

.٢١ 1١٤٠٩^_;1، ماليإن، محمد أحمل ذي. م، ٢٨٥تيزيد، 
الهندآباد، حيدر ليختن، إيلزه تح لإه، ٤ تء محمد، حيب—،، ابن لمحن! ا— 

مؤ١١ّ١٩٤٢ه-٦١
ه ١٤٢٠لي الصامن، صالح حاتم د. أصحابها! غير إق نمبت، طوحلات حم— 

٢١٩٩٩.

—تح —، ه ٥٧٧تاحمل.، بن محمد اللحمي، هثسام ابن اللسان! تقويم إق لما-خل ا— 
• ٠٢٢ * —٣ ه ١٤٢٤بيروت الإسلامية، البشائر دار الضامن، صالح حاتم د. 



—^:ءءءء=^^^:ء^=اسلماهمآن هي 

حاتمد. غ ى ٤  ٣٧^،طالب، أي بن مكي القيمي، القرآن! إعراب شكل م— 
؟هر.٠ ٠ —٣ ه ١٤٢٤دمشق البشائر، دار الضامن، صالح 

عل،بن محمد الموزعكب، الدين نور ابن المعاذ(ت حروف ل المعاق "مصابيح 
—ه  ١٤١٤مصر النار، دار العمري، نايع بن عائض د. غ —، ٥٨٢^،٥ 

م.

.١  ٩٦٩بممر ايمحارف دار عكاشة، ثروة —د. نح قتيبة، ابن لمعارف! ا~ 
_،Lijوالنجار نجاي تح -، ٥٢رت،ي* زياد، بن محن الفراء، القرآن؛ عاي م— 

القاهرةههوا-؟ماهام.
غ"؟٢١هر، ^wAمحمد، بن أحمد جعفر أبو النحاس، الكريم؛ القرآن عاي جم— 

الآكرمةمكة القرئ، أم جامعة مطبوعات المابوي، عل محمد الشيح 
٢١٩٨٨^١٤٠٨.
بثروتشلي، عبده عبدالخليل د. غ الزجاج، ؤإعرابه؛ القرآن ~محعاي 
٢١ ٤٠٨.

— ١٩٦٩القاهرة البجااوى، غ السيوطي، القرآن؛ إعجاز ق الأقران -معترك 
١٩٧٣.

دارمطابع عثدالباقي، فواد محمد الكريم؛ القرأن لألفاظ االفهرس لمعجم ا— 
)لأ.ت(االقاهرة، الشعب، 

ؤ،يومفبن عبدالله الدين حمال الأنصاري، هشام ابن اللبيب؛ -معي 
لبنانالخديث،، الفكر دار اممه، حمد عل ومحمد البارك مازن د. تح— ، ١٥٧٦ ت 

ميم١٩٦٤

بعدت محمد، بن الخبز الأصبهاي، الراغسج القرآن؛ ألفاظ قرئات م— 
.٢١ ٩٩٢م— ١٤١٢دمجشق داودي، عدنان محصفّوان هب، ٤ ٥ ٠ 

عثدالعزيزتح تم؛هه، عبدالكريم، محمدين الشهرمتاي، والنحل؛ -الملل 



.١  ٩٦٨مصر الوكيل، محمد 

ابنالكريمI القرآن ق والنفلاJر الوجوم ق النواء!ر العيون ءنْ تخج، م— 
الإمكندريةأخمد، عيدالنعم فواد ود، الصمهلاوي، يل، المحمل، غ الخوري، 

١٩٧٩.

أخمدئ، نح— —، ١٠٣ ٠ محت، النائي، الخن ن عل النمل، كرلع اللغة! ق لمنجد ا— 
.١  ٩٧٦القاهرة عبدالبافي، وصا'حي عمر محتار 

• ٢١ ٩٦٤الهند آباد، حيدر حسب،، ابن لمنمق؛ ا— 
بمصرالحلي،، الابي( البجاوي، غ الذهي، الرجال: نقد ؤ، الاعتدال -ميزان 

)لأ.ت،(.

)ن(

محمدثل الجوزي، ابن والنذلاJرث الوجوه علم ل النوافلر الأعز -نزهة 
.٢١ ٩٨٤م—١ ٤ ٠ ٤ بمورتج الراصي، عبدالكريم 

)د(

همقق،ُهدي د• غ —، ٢٠٦ دت،ه إبراهيم، ن حبيش التملي—ي، قرآن! جوه و— 
.٠١٣٧٨ٍلهران 

—نح —، ٠٤٣* بعد محته محمد، ن إمحإعيل ابوري، النيالحثري القرآن؛ جوه و— 
.٢١٩٩٥دمشق الخيمي، ووسقإ فاؤلمة 

،٠٣٩٥بعد ت عبدافه، ن المسن العسكري، هلال أبو والنظائر؛ لوجوه ا— 
ؤلهران،بجامجة الركزية المكتبة عن مصورة 

نحولت، القارئ، موسئ ن هارون الكريم: القرآن 3( والنذلائر لوجوه ا— 
٢٠عنان الشر، دار الضامن، صالح حاتم د. تح ه، ١ ٧ ٠  ٠٢.

بنالم؛ن عبدالف أبو الدامغاى، العزيز؛ اض كتامحِؤ لألفاظ والنذلائر لوجوه ا— 



اسك،رامموآن ض

ه~ ١٤١٢القاهرة الزفيتي، العرم أبو حن محمد نح— ى ٤  ٧٨^،محمد، 
٢١٩٩٢.

بنمقاتل عن القرآن حرف وجوه من نمر أبو ألف مما والفلئر لوجوه ا— 
طوبنسخة عن والتراث؛دبي( للثقافة الماجد حمعة مركز ؤا مصورة سلميإل! 

ماىبا-تانول•قاب 
د.ثد ه،  ١٦٨ ت محمد، بن أحمد الدين شص خلكان، ابن الأعيازت ذااتا و~ 

)لا.يتح(.بجرويتح. الثقافة، دار عباس، إحسان 



والنق1اذرتام>٠وه حقث(ً

والنظائرالوجوه 

الناقمونجاءك إذا 
انشقتمء إذا 

كورتالمن إذا 

الواقعةوقعت إذا 

الساعةاقتربت 

جدةألرال
القدرليلة ق أنزلناه ونا 

براءة

بيإّراظ
تبارك
الجدةتنزيل 

الدخانحم 
الجدةحم 
عقحم 

كفرواالذين 
مائلسأل 
ربكامم سح 

سليإن

صدس

الكتابل جاءت اكي النور من قم أسإء 
الشرفالصحف و تقابلها الش والتميات 

الشريفالمحق 

ايافقرن

الانشقاق

التكوير
الواقعة

القمر

جدةال

القدر

التوبة

الأمراء

اللك

جدةال

الدخان

فصلت

الشورئ

محمل

العارج
الأعك
المل







اسلمامآن ض

الصفحة الكلمة

٥٢ rU
٥٣ ك
٥٦ ثقاق

٥٧ ووجهةوجهه 

٥٩ الدكر

٦٤ الخوف
٦٥ الصلاة

٦٦ او
٦٨ الخيانة

٧٠ الثاس
٧٢ كنت

٧٤ الفثة

٧٧ عدوان

٧٨ الامحداء

٧٩ لرض

٨٠ العفو

٨١ الطهور
٨٤ إل

٨٦ أد
٨٧ الخك٠ة

٨٨ المنكرعن والهي بالمعروف الأمر 
٨٩ المعروف





اسفر!القران ض

الصفحة الكلمة

١٢٢ (T
١ا ا

١٢٣ ش
١٢٤ النشور

١٢٥ اياطل

١٢٦

١٢٨ ا،لكورةاللام 
١٢٩ "ٌُابغا
١٣٠ مثوئ

١٣١ الكلام
١٣٣ إلأئثددة
١٣٦ وازر

١٣٧ نمجزين
١٣٨

١٤١ اعبدوا

١٤٢ الفراؤل
١٤٣ آززا
١٤٣ الهاد
١٤٤

١٤٦ أزل
١٤٧ قلل
١٤٨ ما



وا1نذلاذرٍاروجوه =>ثق<

الصفحة اللكلمة

١٥٢ ِ

سر

١٥٣ صلأل
١٥٥ آية
١٥٦ ومب
١٥٨ الآ-محرة
١٥٩ النور
١٦٢ النلأم
١٦٥ الأخ
١٦٦ ا1لوده
١٦٧ الدال
١٦٨ الم
١٦٩ الإثم
١٧٠ ومستودعستمر 
١٧١ قام
١٧٢ ثزهان
١٧٣ الثق1ت

١٧٤ اص
١٧٥ ذرف
١٧٦ الملاح
١٧٧ اصسكار

١٧٨ التLش
١٧٨ هوئ



ًرجه=اسمر؛التوآن ض

الكلمة

الخزن
الظذ

ا-محب
التصريف

المسك^ن

الجيم
م

التي

فأصبحوا
الأتباع
اقر

القزح
الأرض

القتح
الكريم

مثل

شتعآ

نتاع
الصحئ

الخاسرين
الاسطاعة

تزك

الصفحة

١٧٩

•١٨

١٨١

١٨٢

١٨١٠

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩





ً)قتبماساي،ر؛ض
الصفحة الكلمة

٢٣٧

٢٣٨ j

٢٤٠ بن

٢٤٢ ام
٢٤٥

٢٤٩ الصيثة

٢٥٠ النمور

٢٥٢ ارساها

٢٥٢ أُ
٢٥٤ م
٢٥٥ المز

٢٥٦ حلمهموما أيدبمم بتن مجا 
٢٥٨ العالمي

٢٥٩ أنذر
٢٦١ يمدهم

م

٢٦٢ الطعان

٢٦٤ الاثتراء

٢٦٥ التار

٢٦٦ الأعمئ
٢٦٧ المر

٢٦٨ آلقمع
٢٦٩ الوت





=)ةةه=ء;اسليم ارقر؛ن ض

امجامصول ض موتيات اثلثؤية ا،واد موس 

الكلمة

)أ(

الصفحة

١٥٨ لاحرة

١٢٢ ■ل
١٤٣ ووا

١٥٥ ية

١٨٨ لائاع
٢١١ لقوا

١٦٩ لإثم
١٠٩ حد

٢٠٨ لأحزاب
١٦٥ لأخ
١١٢ ذان

٢٥٢ رماها

١٩١ لأرض
٢٢١ لأسبات
٢٠٤ لامتطاعة

١٧٧ محتكر

٢٦٤ لاشزاء

١٤١ عبدوا

٧٨ لاعتداء



تامجوهًيجً

الكلمة

الأعمئ
إلا)منددة(

يك

4م
أئة

الأم
المنكرعن والهي بالمعروف الأم 

إذ
انذر

أنشأ

الأنفس

أد
أو

أزو
اب رر 

باءوا

الاس
الماطاب

الإ
برهان

البصر

الصفحة

٢٦٦

١٣٣

•١ ٠

٢٥٤

٥٢

٥٣

٢٤٢

٨٨

٨٤

٢٥٩

١٢٠

٨٦

٢٥٢

١٤٦

٤٢

١٠٧

١٢٥

١٦٨

١٧٢

٢٦٧



>تت<=:اسيع اهرآن م
الكلمة

البطش

الغي

التست^\ن

التصريف

التضيل

الثلقي
الثوو

توق

الجبار
الجدال
جعلوا

الجهاد

حش
الحرب
الحرث

الحساب

والسكةالحسنة 
الخمئ

>تا

رجا

ُحا

الصفحة

١٧٨

١٧٤

١٨١٠

١٨٢

١٠٨

١٨٥

١٢٦

٢٠٥

٢١٧

١٦٧

٢٣٣

١٤١٠

١١٩

١٨١

١٧٩

٢٢٧

٥١

١٠٨

٤٠



>t؛y(=وانتقلاتر

اصة

الخنر
الق

الكمة

الميم
الحياة

الحاسرين
خ\شو1

الحزي
الخلق

الحرف
الحياة

الخر

الدعاء

ذرف

الدم

)د(

)ذ(

الصفحة

٢١٤

٢٢٢

٩٧

١٨٤

٢٧١

٢٠٢

١٢٩

٤١

١١ ٠

٦٤

٦٨

٦٦

١٣٨

١٧٥

٥٩

الرجاء

النجم
الزحمة

٢١٥

١١٣

٤٤



اىوقإي،ر.اثقرآن ض

الكلمة

رقيب

روح

روح

الصفحة

٩٩

٢٠٨

٢٠٦

اص

اللميل

ّر-ع

التلأم
الثالْلا'ن

الثمح
وءال

مواء

الوى

الثكات

^١
شقاق

شنأ

الصراءل

صقآ

رسا

رسا

)ص(

١٨٩

٢٣٤

٢٢٦

١٦٢

٩٨

٢٦٨

٣٥

٢٨

٢١٨

١٧٣

٢٧

٥٦

١٩٩

١٤٢

٢١٣



واتنظاتر:!!وجوه =>ئة<

اصة

الصلاة

الصلاح
الصيحة

الصحن

الئرب
ضلال

الطاعون

الطعام
الطغيان

الطهور

الظالن

الفم
الظال،^ت

والنورالظالمات 

ظلوا

الظ•'

ظهر

العاال^ن

)ض(

)ط(

)ظ(

)ع(

الصفحة

٦٥

١١٤

٢٤٩

٢٠ ١

٢٧٣

'١٥٢

٩١

٢٣٧

٢٦٢

٨١

٩٤

٩٧

٩٣

٩٢

٢٢٠

١٨٠

١١٦

٢٥٨



اسلم.امموأن ض

الصمءحةاللكمة

٧٧ عدوان

١٠١ ءز-ز

٨٠

)ف(

العفو

١٨٧ فأصحوا
١٩٤ اكح
٧٤ الفتة

٢٣٢ الفرار

١٩٠ الفرح
٧٩ زض
٤٧ الفرقان

٣١ الفساد

٢٥٥ الفسق

١٧٦ الفلاح
٤٨ فلولا

٢٧٥ فوق

٢٣٨

)ق(

ق

٥١ قانتون
١٤٨ قفئ

١٤٧ قلل
١٠٤ قوة



ءام>ءوء=>ةث<

الممة

ير
كب

الكريم
اممر

الكلام

الكمورةاللام 

اياس
اشو
ث

)ك(

)ل(

الصفحة

٢٢٨

٧٢

١٩٦

٢٥

١٣١

١٢٨

٣٤

٢١٩

٤٩

اك

حلمهموما أيدت1م بتن ُا 
متاع
ُثل

مثوئ

الرض
الستذبرمين

ومتويعتقر حم

المى

معجزين

٢٣١

٢٥٦

٢٠ ٠

١٩٧

١٣٠

٣٠

١٧٠

٣٣

١٣٧



>v؛t(=|نياهمآناسايم:

الكالمة

العروق

؛:
الوذة

ناظ

الت1ر

التاص
النجم

اكسور
النسور

النير

)ن(

الصفحات

٨٩

١٧١

٢٤٠

٢٦٩

١٦٦

١١١٠

٢٦٥

٧٠

١٢١٠

٢٠٠

١٢٤

١٥٩

الهدئ

هلك

هوئ

وازر

ووجهةوجهه 

الوحي
الول

)و(

١٩

١٠٢

١٧٨

١١٠٦

٥٧

٢١٦

٢٤٥






